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Klimroos
gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni
is rond kwart voor vijf in de middag een klimroos gestolen uit
een bedrijf aan de Oosteinderweg. De dieven zijn het pand ingegaan via de Noordpolderweg.
Getuigen hebben twee mannen
uit het bedrijf zien komen met de
klimroos in pot. De twee gingen
er vandoor in een Renault Kangoo, groen van kleur. Mogelijk
zijn er getuigen, zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Verkeersincident
op de Uiterweg
Aalsmeer - Op dinsdag 14 juni rond 17.15 uur heeft een verkeersincident plaatsgevonden op
de Uiterweg. Hierbij waren spelende kinderen en een automobilist betrokken. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft
op de weg remsporen aangetroffen. Er is dus flink op de rem getrapt. Wat er precies gebeurd is,
wordt verder onderzocht. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

“Invulling leegstaande panden door groep creatieve geesten”

Info-avond Centrumvisie:
Denk mee over winkelgebied
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft de
concept centrumvisie Aalsmeer vrijgegeven voor inspraak. Van 17 juni
tot vrijdag 12 augustus kunnen bewoners en ondernemers een reactie indienen over de conceptvisie.
In de centrumvisie Aalsmeer wordt
op hoofdlijnen vastgelegd wat er
ruimtelijk allemaal mogelijk is in het
kernwinkelgebied van Aalsmeer. De
aanleiding voor het opstellen van
deze visie is onder andere dat de
detailhandel en dienstverlening onder druk staat en dit uit zich in leegstand van commercieel vastgoed.
Aan de andere kant is het een kansrijk kernwinkelgebied door gratis
parkeren, de historische setting, een
omvangrijk marktgebied met groeiende bevolking en (water)recreatie in de omgeving. Het College wil
graag van belanghebbenden hun
mening horen. Ook is ze benieuwd
wat voor ideeën er zijn om het gebied te verbeteren.
Terrassen wenselijk
Het College denkt dat het goed is
om het winkelgebied te concentreren en geen uitbreiding van het
aantal vierkante meters winkel meer
toe te staan. Op bepaalde pleinen,
zoals het molenplein, zijn terrassen wenselijk om zo het hele gebied
aantrekkelijker te maken. Het College van B&W wil graag de mening en
adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de visie voor be-

sluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden gegeven op
de participatieavond op maandag
4 juli in de raadskelder van het gemeentehuis van 19.30 tot ongeveer
21.00 uur. De participatieavond begint met een korte presentatie,
daarna discussiegroepen over onder andere verkeer, bereikbaarheid,
versterken voorzieningen winkelgebied, zichtbaarheid en aantrekkelijkheid.
Ruimtes delen
Een heel leuk plan heeft Janna van
Zon om de leegstand in het Centrum op te lossen. Al minstens drie
jaar geleden gelanceerd, maar nog
steeds heel recent en een mogelijkheid om winkelen in Aalsmeer anders te laten zijn dan in de omliggende gemeenten. Janna denkt aan
invulling van leegstaande panden
door creatieve geesten en ondernemers door hen ruimtes aan te bieden, die zij met elkaar kunnen delen. Denk aan een beginnende stoffeerder, een beeldhouwer, een pottenbakker, een kunstenaar die een
atelier zoekt of een kleding- of hoedenontwerper. Ze kunnen de kosten van de huur van de ruimte met
elkaar delen en daarbij ook nog elkaar stimuleren en inspireren. En
Janna heeft nog meer ideeën. Denk
in de richting van voeding, helemaal
van deze tijd. Het maken van bijzondere en gezonde salades, sap-

jes en taartjes. In Amsterdam en
Rotterdam werkt deze formule en
is men zeer enthousiast over het resultaat. “Ik ben ervan overtuigd dat
Aalsmeer zich kan onderscheiden
van de grotere winkelcentra Amstelveen en Hoofddorp door dit plan
te gaan realiseren”, aldus Janna van
Zon. “Ik ben heel benieuwd wie net
als ik gelooft in dit plan. De tijd is
er rijp voor, nu kunnen wij de kansen pakken.” Kom allemaal naar de
participatieavond van de gemeente op maandag 4 juli en brainstorm
mee. Aalsmeer is een ondernemend
dorp, tijd om dit ook in het winkelgebied tot uiting te laten komen en
het Centrum weer een drukke en
gezellige ontmoetingsplek te laten
worden.

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

GEVRAAGD

Aalsmeer - Op dinsdag 7 juni zijn twee supermarkten in het
Centrum van Aalsmeer en Zijdelwaardplein in Uithoorn opgelicht door een manspersoon die
Lotto formulieren aankocht. Nadat de pintransacties afgebroken werden, bleek dat de man
kans had gezien om nieuwe formulieren te wisselen voor andere exemplaren. Het betreft een
blanke man met licht gekleurd
haar. Hij is ongeveer 1.80 meter
lang en rond de 20 à 25 jaar oud.
Hij had een zwart petje op van
het merk Nike, droeg een donkere joggingbroek, licht gekleurde sportschoenen en beige jasje,
kort model. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie over
de oplichter hebben. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Reageren per post of mail
Tot 12 augustus kunnen inspraakreacties overigens ook per post gestuurd worden aan de gemeente
Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling), postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer o.v.v concept centrumvisie
Aalsmeer. Een email sturen kan ook:
info@aalsmeer.nl onder vermelding
van centrumvisie Aalsmeer. Na de
terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording en deze wordt met de
centrumvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor
meer informatie kan gekeken worden op www.aalsmeer.nl/centrumvisieaalsmeer.

“Verantwoord gebruik stratencircuit nagenoeg onmogelijk”

Geen 15de editie HiBRA!
Aalsmeer - Was iedereen eind mei
positief gestemd, de Feestweek en
de Pramenrace zijn gered en mogen blijven plaatsvinden. Ook andere evenementen leken de goedkeuring van de fracties te krijgen.
Evenementen brengen ook toeristen, die graag langskomen in een
bruisend Aalsmeer. Maar misschien
zijn bij de vaststelling van het overigens nog concept evenementenbeleid de regels rond de veiligheid
te luchtig genomen. De eisen zijn
landelijk aangescherpt na het drama in Haaksbergen en het recente
ongeval bij een evenement in Rockanje. Er worden organisaties strengere maatregelen opgelegd en dit

is voor menig vrijwilliger niet meer
uitvoerbaar zonder (heel) hoge kosten te maken. Denk aan het inhuren van beveiligers en verkeersregelaars, het neerzetten van meer
sanitaire voorzieningen, bebording
bij omleidingen realiseren en extra
dranghekken plaatsen.
Meer vrijwilligers
Door al deze maatregelen is ook de
inzet van meer vrijwilligers vereist.
Dit alles nekt nu de HiBRA, de historische demoraces op bedrijventerrein Hornmeer. De vijftiende editie in september had een jubileum
moeten worden, maar komt er niet.
HiBRA stopt. “Het verantwoord ge-

bruik van het stratencircuit is nagenoeg onmogelijk geworden”, laat de
organisatie weten. De in 2002 gestarte demoraces voor klassieke
motoren is na veertien edities inmiddels een jaarlijks hoogtepunt op
de Nederlandse demorace-kalender. Bij elke editie weer is flink geïnvesteerd in de veiligheid en het milieu van het stratencircuit Hornmeer
om het evenement op verantwoorde wijze te kunnen blijven organiseren. Naar aanleiding van het ongeval in Haaksbergen heeft de HiBRA in 2015 doen besluiten het gehele achterste gedeelte van het circuit niet meer toegankelijk te maken voor het publiek.
Dubbele dranghekken
Door het recente ongeval in Rockanje wordt nu vanuit de landelijke organisatie het advies gegeven
om het publiekstoegankelijke gedeelte af te hekken met een tussenruimte van twee meter. Dit is echter
in de Lakenblekerstraat niet uitvoerbaar. Door de recente herinrichting
van de groenvoorzieningen zijn ook
bij het pitsgedeelte dubbele hekken
gewenst. “Kortom, buiten de haalbaarheid ook een grote belasting in
op- en afbouwtijd en een extra grote
kostenpost welke vrijwel niet meer
is op te brengen. Daarnaast zijn er
steeds meer bedrijven die hun deuren zondags openen op het be-

drijventerrein, die ook toegankelijk
moeten blijven. Daarom hebben wij
besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met het organiseren van een demorace in de huidige vorm op bedrijventerrein Hornmeer”, aldus het bestuur van HiBRA.
De stichting laat als laatste positief
lichtpuntje weten op zoek te gaan
naar alternatieven voor het jaar 2017.
Saaie boel?
Helaas, helaas. Wordt het een saaie
boel in Aalsmeer? Geen Bruggenfestival, geen Summerdance, geen
Tropical Night en geen Goud van
Oud… Gelukkig is er nog Aalsmeer
Flower Festival en Open Tuinen
weekend (18 en 19 juni), de bandjesavond (25 juni) op het Raadhuisplein, wordt de Westeinder Water
Week van 26 juni tot en met 3 juli
een spektakel met activiteiten voor
elk wat wils en wordt september
toch hopelijk wel een maand vol activiteiten met de Feestweek, de Pramenrace, Vuur & Licht op het water,

maar zonder HiBRA. Hopelijk lukt
het deze stichting en de organisatie van Summerdance (gaat ook
niet door) om in 2017 wel weer met
feestelijke evenementen te komen.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 9 juni is vanuit het winkelgedeelte
in de Ophelialaan een fiets gestolen. Het betreft een herenfiets van het merk Gazelle Orange, zwart van kleur en het serienummer eindigt op 945. De diefstal heeft tussen 13.55 en 14.15
uur plaats gevonden. In de Zijdstraat is op 9 juni eveneens een
fiets gestolen. Tussen 14.15 en
14.30 uur wist een onbekende
er vandoor te gaan op een grijze
damesfiets van het merk Gazelle Eclips. Het serienummer eindigt op 252.
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Stijldansen met rollator

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Marco Wittenberg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker:
Gendro Schijff. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. C. van Atten. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Janny Postma. Collecte: Indonesische broerderschap. 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. J.W.
Wind uit Westervoort.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
A.J. Fraanje uit Drachten. Organist: E. Wessels.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst
met ds J. Haeck uit Zeist. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Michelle van
Dusseldorp. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.F.
Ezinga uit Lunteren en 18.30u.
met ds. D.H.T. Postuma uit Lisse.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Stefanie van Vliet, midden Karin Roeleveld en achter Rick Booij, gespreksleider bij het ontmoetingscentrum

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
organiseerde het Ontmoetingscentrum, onderdeel van zorgcentrum
Aelsmeer, in samenwerking met
Mantelzorg en Meer, een bijeenkomst over de ziekte van Parkinson.
Een zaal vol belangstellenden luisterden geboeid naar het verhaal van
Cees Vermunt die vanuit eigen ervaring en opgedane kennis de gevolgen van de ziekte beschreef. Cees
heeft vanaf 2008 de ziekte van Parkinson en kon als geen ander uitleg
en uiting geven aan de onbeheersbare bewegingen en stijfheid die
de ziekte met zich mee brengt. Karin Roeleveld, van Beweeg Bewust,
praktijk voor oefentherapie en mensendieck, gaf een presentatie waarbij zij naast een uiteenzetting van de
beperkingen ook de mogelijkheden
uit de doeken deed. Ze gaf tips om in
beweging te komen als er sprake is
freezing, een situatie waarbij de patiënt het gevoel heeft dat de voeten
aan de grond blijven plakken. Stefa-

nie van Vliet, directeur van de Parkinson vereniging, was ook aanwezig en zorgde voor de nodige informatie op papier. Mede door de grote
belangstelling komt er op de agenda
van informatiebijeenkomsten in 2017
wederom een thema rondom Parkinson te staan, wellicht met steun van
de Parkinson vereniging. De eerst
volgende bijeenkomst in samenwerking met mantelzorg en Meer is 15
september waarbij alle hulpverlening
rondom ouderen en dementie het
centrale thema is. Voorafgaand aan
deze bijeenkomst is er op 29 juli, ook
in gebouw Irene in de Kanaalstraat,
een bijeenkomst over de dementia
app, een app die te downloaden is
op een tablet en bedoeld is om mensen met dementie te ondersteunen.
Voor informatie over de activiteiten
en dagbesteding bij het Ontmoetingscentrum en de activiteiten van
Mantelzorg en Meer kan contact opgenomen worden met emillenaar@
zcaelsmeer.nl of bel 06-22468574.

Quilten en thee
in Oost-Inn

Viering Karmelbetrokkenen

Aalsmeer - Op woensdag 22 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting,
gezellig onder het genot van koffie en thee. Tevens kunnen belangstellenden deze ochtend mee doen
het quilten of een ander handwerk.
Noeste arbeid met stof, naald en
draad geeft een prachtig resultaat.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij al deze Oost-Inn activiteiten
die worden gehouden in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Er is formeel geen Karmel parochie meer, maar Karmelbetrokken gelovigen willen het feest van
Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel
blijven vieren. Het is een gelegenheid
om verbondenheid met de Karmel
Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar. De
viering is op vrijdag 15 juli in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Om
17.30 uur is de ontvangst met koffie
en thee. Spreker deze avond is Krijn
Kramer over het thema ‘Ontheemd’. Er
is ruimte gecreëerd voor gesprekken
en ontmoeting met elkaar. Om 21.00
uur is de afronding. De kosten zijn 7
euro per persoon. Andere drankjes
dan koffie en thee zijn voor eigen rekening. Informatie en aanmelden via
raakpuntaa@gmail.com of bel 0630375871 (José van Sante). Aanmelden kan tot uiterlijk 11 juli.

Mantelzorg zoekt
zomervrijwilligers

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Marlieke van Zuidooster
Leraar van het Jaar?
Aalsmeer - De vakjury heeft uit de
800 aanmeldingen voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2016 veertig kandidaten genomineerd. Deze
genomineerden kunnen aan de slag
voor de tweede ronde, met een motivatiebrief en een filmpje. Dat meldt
Onderwijscoöperatie. Schoolleiders,
onderwijs (ondersteunend) personeel, docenten, leerlingen en ouders konden hun favoriete leraar
aanmelden voor de verkiezing. Voor
de verkiezing wordt gezocht naar
een docent die zijn vak verstaat en
die als ambassadeur vakmanschap
en passie uitstraalt. Uit de inzendingen heeft de jury tien genomineerden per sector gekozen.
Eén van de genomineerden is juf
Marlieke Noord. Marlieke geeft al
geruime tijd met veel plezier les aan
groep 4 van OBS de Zuidooster.
Naar aanleiding van de tweede opdracht die de genomineerden moeten uitvoeren, wordt door de be-

roepsjury na de zomervakantie drie
genomineerden per categorie gekozen. Op de vakjurydag worden de
uiteindelijke winnaars gekozen. De
winnaars worden op het Lerarencongres, dat rond de Dag van de Leraar wordt georganiseerd, bekendgemaakt. De Leraren van het Jaar
2016 zijn dan een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze
hun inspiratie, innovatie en passie
mogen uitdragen en delen met de
rest van Nederland.
De verkiezing Leraar van het Jaar is
een initiatief van de Onderwijscoöperatie, dat jaarlijks leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren oproept hun favoriete leraar op te geven. De verkiezing draagt bij aan
een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de
activiteiten in het kader van de Dag
van de Leraar.

Koffie-ochtend in Met speurtocht en voorlezen
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op dinsdag 21 juni
zijn belangstellenden weer hartelijk
welkom in de Ontmoetingskerk aan
de Werf. De gezamenlijke kerken
bieden een gezellige morgen aan.
De koffie staat om 10.00 uur klaar.
Kerkelijk gebonden of niet, iedereen
is hartelijk welkom. Rond half twaalf
gaat een ieder weer naar huis. Verdere informatie bij: Klaas Kersloot
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra
via 0297- 331545

ook twee of meer mensen tegelijk lopend met een rollator. Daarna mochten de aanwezigen zelf de
dansvloer op.
De mensen die met de rollator waren gekomen, kregen een korte
les en hebben een mooie dans laten zien. Iedereen is op de vloer geweest. Ook al kon men niet meer zo
goed dansen als vroeger, bewegen
op de muziek lukte iedereen nog.
Het was een hele gezellige ochtend
en diverse mensen waren aangenaam verrast dat ze dit nog konden.

Volle zaal bij bijeenkomst
over ziekte van Parkinson

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed. Zondag 10u. Goddelijke Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. J. de
Goei uit Amersfoort.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. gelegenheidskoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Kudelstaart - Er was dansen voor
senioren in inloopcentrum Voor Elkear in Kudelstaart. En niet zomaar
een dansmiddag, er werd een stijldans demonstratie gegeven met
een rollator of in een rolstoel. Gerrit Vreeken en Finny Jansen, beiden dansinstructeur bij een rolstoeldansschool, gaven een demonstratie stijldansen, voor zowel valide als
invalide mensen.
Ze demonstreerden dat je prima samen kan dansen. Een loper met een
rolstoeler, twee rolstoelers, maar

Expostie Fiep Westendorp
bij Cultuurpunt en Bieb
Aalsmeer - Het werk van illustratrice Fiep Westendorp, wie kent het
niet? Dit jaar viert Nederland haar
100ste verjaardag: heel Nederland
Fiept! Met gepaste trots exposeren Cultuurpunt Aalsmeer en Bibliotheek Amstelland de reizende tentoonstelling: ‘Fiep Westendorp, een
feest voor het oog’. Van 20 juni tot
en met 8 juli is de gratis expositie te
zien op de zolder van het Cultuurpunt Aalsmeer aan de Marktstraat
19a. Op elf panelen zijn de hoogtepunten uit haar oeuvre te bewonderen en is er meer te lezen over haar
leven.

leren over de illustraties van Fiep
Westendorp. Deze speurtocht is gericht op basisschoolkinderen en bevat lees- en schrijfopdrachten, maar
ook een aantal tekenopdrachten. De
antwoorden kunnen worden ingeleverd, onder de deelnemers worden
een aantal mooie prijzen verdeeld.

Speurtocht
Terwijl de ouders de tentoonstelling
goed bekijken, kunnen de kinderen
ondertussen een vrolijke speurtocht
maken en zo spelenderwijs meer

De voorlezer begint om 15.00 uur en
slaat de laatste bladzijde dicht rond
16.00 uur. Kortom, genoeg te zien en
te doen voor jong en oud. Meer info
op www.debibliotheekamstelland.nl

Voorlezen op woensdag
Elke woensdag tijdens de looptijd
van de expositie kunnen kinderen
van 2 tot en met 6 jaar in de bibliotheek komen luisteren naar de leukste verhalen die Fiep heeft geïllustreerd.

facebook.com/

Aalsmeer - De zomer komt eraan!
Met dit mooie weer horen de medewerkers van Mantelzorg & Meer
nog vaker van chronisch zieken of
mensen met een beperking: “Ik
zou zo graag even lekker naar buiten gaan.” Bent u iemand die graag
wandelt, fietst, winkelt, of gewoon
lekker in het park zit? Er is gezelschap voor u! Wilt u een keer per
week of twee weken een paar uurtjes samen met een chronisch zieke of iemand met een beperking op
pad? U doet hem of haar en zijn of
haar mantelzorger een groot plezier.
De coördinator Vrijwilligers maakt
graag kennis met u. Samen bespreekt u wat u wilt en wie het best
bij u past. Er wordt training, professionele begeleiding en reiskostenvergoeding geboden. Voor informatie en aanmelden kan contact opgenomen worden met Mantelzorg
& Meer via 020-3335353, via e-mail
info@mantelzorgenmeer.nl of bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Yogaworkshop
voor OTT
Aalsmeer - Zazen heeft haar yogastudio op een prachtige plek op
het Fort. Een plek om te delen. Ook
met mensen die daar vanuit zichzelf
misschien niet zo makkelijk kunnen
komen. Marijke van Zazen draagt
graag een steentje bij aan het goede doel en nodigt jou uit dat ook te
doen. Je krijgt er een mooie yogaworkshop van anderhalf uur voor
terug. Aan het eind is er thee met
iets lekkers. Jouw bijdrage is bestemd voor bewoners van Stichting
Ons Tweede Thuis die op het Fort
een uitbreide brunch krijgen aangeboden. Stichting Ons Tweede Thuis
is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of nietaangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen én voor hun familie. Ons
Tweede Thuis is overal in deze regio
aan het werk. Het goede doel om
de hoek! De Stichting werkt veel op
een kleinschalige manier wat goed
past bij Marijke en Zazen. De yogaworkshop vindt plaats op het Fort
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug. Prachtig
te midden van het groen en aan het
water ademt de plek van nature al
een serene rust uit die bij yoga past.
Met mooi weer is de workshop zelfs
buiten. Wie net als Marijke dit goede doel een warm hart toedraagt
kan meedoen aan de workshop op
vrijdag 2 juli van 19.30 tot 21.00 uur.
De kosten zijn 25 euro, inclusief alle materialen. Aanmelden kan via email: info@zazenyoga.nl of bel Marijke via 06-24767468.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

16 juni 2016

Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
geMeente-infO Op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken BurgeMeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 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 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Overige lOketten en infOrMatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt Beheer en uitvOering
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op
postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuizen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
participatie Over centruMvisie aalsMeer van
start
Maandag 4 juli participatieavond
Het College van B&W heeft de concept centrumvisie Aalsmeer vrijgegeven voor inspraak. Van 17 juni tot vrijdag 12
augustus kunnen bewoners en ondernemers een reactie indienen over de conceptvisie.
participatieavond maandag 4 juli, aanvang 19.30 uur
tot ongeveer 21.00 uur.
De avond begint met een korte presentatie, daarna discussiegroepen over o.a. verkeer, bereikbaarheid, versterken voorzieningen winkelgebied, zichtbaarheid en aantrekkelijkheid.
Locatie: Raadskelder, gemeentehuis Aalsmeer.
In de centrumvisie Aalsmeer wordt op hoofdlijnen vastgelegd wat er ruimtelijk allemaal mogelijk is in het kernwinkelgebied van Aalsmeer. De aanleiding voor het opstellen
van deze visie is o.a. dat de detailhandel en dienstverlening
onder druk staat en dit uit zich in leegstand van commercieel
vastgoed. Aan de andere kant is het een kansrijk kernwinkelgebied door gratis parkeren, de historische setting, een
omvangrijk marktgebied met groeiende bevolking en (water)
recreatie in de omgeving.
Het College wil graag van belanghebbenden hun mening
horen. Ook is ze benieuwd wat voor ideeën er zijn om het
gebied te verbeteren. Het College denkt dat het goed is om
het winkelgebied te concentreren en geen uitbreiding van
het aantal vierkante meters winkel meer toe te staan. Op
bepaalde pleinen, zoals het molenplein, zijn terrassen wenselijk om zo het hele gebied aantrekkelijker te maken.
inspraak en advies
Van 17 juni tot 12 augustus ligt de ontwerp centrumvisie
ter inzage op het gemeentehuis. Het College van B&W wil
graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de visie voor besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden
gegeven op de participatieavond van 4 juli. Tot 12 augustus
kunnen inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan
de gemeente Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling),
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. concept centrumvisie
Aalsmeer. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder
vermelding van centrumvisie Aalsmeer. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording en deze wordt met de centrumvisie ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor meer informatie kijk
op www.aalsmeer.nl/centrumvisieaalsmeer.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dirkjespeerstraat 15, 1431 LL (Z-2016/030680), het
dichtmaken van de carport en het vergroten van de
schuur in de lengte
- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/030884), het plaatsen van een scheidingswand en het veranderen van de
indeling
- Naast Braziliëlaan, (Z-2016/030917), het plaatsen van
een reclamebord t.b.v. verkoop kavels Greenpark
- Bij Westeinderdijksloot (H 3988), (Z-2016/031216), het
plaatsen van een schuurtje
- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z-2016/031072), het plaatsen van
een dakkapel aan de linkerzijaanzicht
- Recreatieeiland De Zwetzudde (H 3521), (Z2016/031365), het plaatsen van een blokhut
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- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG (Z-2016/031289), het
uitbreiden van een woonhuis
- Uiterweg 214 ( H 1009), 1431 AT (Z-2016/031664), het
verplaatsen van een blokhut van landje 504 naar 517
- Uiterweg 377 ws 4, 1431 AL (Z-2016/031661), het verleggen van een recreatiewoning/woonark
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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:
- Hornweg 230, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen
van beschoeiing met groen bij sloot en dam.
(verzonden: 06-06-2016)
- Stommeerweg 121, 1431 EV ( Z-2016/021619), het wijzigen van een voorgevel en enkele interne aanpassingen.
(verzonden: 06-06-2016)
- Groengebied Amstelland, kadastraal perceel D2417 en
G6013, t.h.v. Oosteinderweg 247 en Herenweg naast nr. 8
(loswal Kudelstaart) (Z-2016/022020), het plaatsen van
2 TOP-zuilen en 4 betonnen zitpoefjes op Toeristische
Overstap punten. (verzonden: 08-06-2016)
- Nordiawerf 1 t/m 6 (Z-2014/073557), het oprichten van
6 appartementen in 3 gebouwen en 2 botenhuizen. (verzonden: 10-06-2016). (Toelichting: oorspronkelijk aangevraagd op het adres Helling 49)
Omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
- Uiterweg 276, 1431 AW (Z-2016/023756), het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (Toelichting:
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)
- Mendelstraat 96, 1431 KP (Z-2016/025626), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel. (Toelichting: 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.)
- Lakenblekerstraat 26, 1431 GG (Z-2016/024776), het
uitbreiden van een produktiehal. (Toelichting: 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.
rectificatie, melding ontvangen
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/030153), het uitvoeren
van sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouwing (Toelichting:
in de bekendmakingen van 9 juni jl. gepubliceerd met
een onjuiste omschrijving van de werkzaamheden)
Meldingen ontvangen
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/030756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Ophelialaan 176, 1431 HP (Z-2016/030774), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/031226), het
melden van brandveilig gebruik t.b.v. Bloominess B.V.
- Hugo de Vriesstraat 93, 1431 KA (Z-2016/031375), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Zwarteweg 69-71, 1431 VJ (Z-2016/031670), het slopen
van een woonhuis, schuren en kasopstallen
Meldingen ontvangen, activiteitenbesluit
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/031045), het starten van het bedrijf Rustik Aalsmeer
Meldingen akkoord, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/029426), melding activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen binnen de
inrichting
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 33 kwek., 1432 JG (Z-2016/029488),
het slopen van een kwekerij
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/030756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Ophelialaan 176, 1431 HP (Z-2016/030774), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Zijdstraat 67 (achterbouw aan de Gedempte Sloot), 1431
EB (Z-2016/030153), het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van verbouwing
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/031226), brandveilig gebruik bedrijfspand. (Toelichting: betreft hal 1
t/m 5)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Haya van Somerenstraat 35A, 1433 PA (Z-2016/026420),
brandveilig gebruik BSO Kudelstein
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Besluit genomen, buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling 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:
- Machineweg 290, 1432 EV (Z-2016/015280), het vervangen van de zwembadoverkapping en het oprichten van
een bijgebouw

eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/029984), Step by Step op
1 oktober 2016, ontvangen 31 mei 2016
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/030972), Step by Step
Aalsmeer op 1 oktober 2016, ontvangen 31 mei 2016
- Molenplein/ Zijdstraat (Z-2016/029843), Aalsmeer Flower Festival op18 en 19 juni 2016, ontvangen 31 mei
2016
- Ad Verschuerenplein (Z-2016/031100), Pleinconcert Flora op 4 juli 2016, ontvangen 7 juni 2016.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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 advertentie.
- In de Oude Veiling, gelegen aan de Marktstraat 19 (Z2016/029787), Ladiesevent Aalsmeer op zondag 12 juni
2016, verleend 6 juni 2016
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/021976), Plux des
Mills Release Westeinder op 9 juli 2016, verleend 7 juni
2016
- Diverse straten Aalsmeer (Z-2016/030003), Avondvierdaagse Aalsmeer van 13 t/m 16 juni 20136, verleend 7
juni 2016
- Westeinderplassen, E1476, E1469, E1468 (Z2016/022982), Overnachten op scoutingeilanden voor
de
periode van 1 juni tot 1 september 2016, verleend 7 juni 2016
- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2016/025636), Feestweek Kudelstaart van 12 t/m 19 juni 2016, verleend 9
juni 2016
- Westeinderplassen en het starteiland (Z-2016/021368), 6
uur van de Westeinder op 12 juni 2016, verleend 10 juni
2016
geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hortensialaan 1, plantsoen voor de deur, 1431VA (Z2016/030547) buurtbarbecue op 12 juni 2016, melding
akkoord 9 juni 2016
- Jac. P. Thijssenlaan 10, 1431JH (Z-2016/031509), zomerfeest voor de medewerkers van Solidoe op 5 juli 2016,
melding akkoord 9 juni 2016
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2016/031780), Echtparentennistoernooi op 3 juli 2016, melding akkoord 10 juni 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(met bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl
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‘Warcraft: The Beginning’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
16 juni, gaat de film ‘Warcraft: The
Beginning’ in première in Bioscoop
Aalsmer In deze actiefilm wordt het
koninkrijk Azeroth en haar bevolking bedreigd door de komst van
gevaarlijke en gewelddadige Orcs.
Zij zijn op zoek naar een nieuw gebied voor hun volk, omdat hun eigen land vernietigd is. Wanneer er
een verbinding ontstaat tussen de
werelden van de mensheid en de
Orcs, zal één van twee volledig verdwijnen en uitsterven. Twee helden,
afkomstig uit de twee verschillende werelden, staan tegenover elkaar
om te vechten voor de redding van
hun eigen toekomst en nageslacht.
‘Warcraft: The Beginning’ wordt uit-

gebracht door Legendary Pictures
en Universal Pictures en is geregisseerd door Duncan Jones. Met onder andere Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky en Daniel Wu. De film duurt
123 minuten en vergeet de 3D bril
niet. Aanvang donderdag, zondag,
maandag en woensdag om 21.00
uur, vrijdag, zaterdag en dinsdag om
18.45 uur. Kaarten zijn te reserveren
via bioscoop@studiosaalsmeer.nl of
bel 0297-753700 en te koop in de
knusse biosbar. Bioscoop Aalsmeer
biedt een scala aan films voor alle
leeftijden.
Kijk voor het filmaanbod en tijden
op www.bioscoopaalsmeer.nl.

DIP organiseert Vocals for locals

Plaspop gaat legaal door!
Aalsmeer - Het was een spannende dag, dinsdag 14 juni. Niet
wat betreft het weer of vanwege de
voetbal! Nee, de Dippers hadden de
voor de vergunning verantwoordelijke Plaspop ambtenaren uit Amstelveen uitgenodigd voor een gesprek
en tevens locatiebezoek. Geheel in
het nieuw gestoken ontvingen de
heren Van der Meer (voorzitter DIP),
Prochazka (penningmeester DIP)
en Meijer (aspirant-lid organisatie
Plaspop, tandtechnische ondersteuning en local unit leader Poeltje van
Meijer) de ambtenaren. Tot hun grote verbazing geen Aalsmeerse afvaardiging, maar er waren er twee
heren van een hoger echelon gestuurd. Bibberend zaten beide partijen aan de koffie in huize Meijer.
De ambtenaar overlegden eerst buiten telefonisch met een nog hogere ambtenaar en hadden daardoor
niet eens tijd om hun appelrondo te
nuttigen. Gaande weg de koffie ontdooiden de heren wat, vooral ook
door de op een zeer prettige manier geserveerde tweede kop koffie
van mevrouw Meijer, en kwam het
gesprek ter zake. Tot grote vreugde
van de Dippers bleken beide heren
zich goed ingelezen te hebben in de
problematiek en zij waren zelfs ook
beide al eerder op de Westeinder
geweest. Gewapend met een aantal
Plaspopflyers (bedankt Bob en Peter) en een goedgevulde picknickmand (bedankt Jan en Lotte) stapten de Dippers gevijven in de sloep
van voorzitter van der Meer. En de
rest, is geschiedenis! De ontwape-

nende schoonheid van de Westeinder deed zijn werk. De smeuïge verhalen van de penningmeester, de
blokjes kaas en het Poeltje van Meijer deden de rest.
Mondelinge toezegging werd gedaan. De vergunning zal nog vóór
het evenement op de mat van de
voorzitter liggen. De rekening voor
de ontheffing reeds deze week!
Op dit moment kunnen de Dippers
dus zelfverzekerd aankondigen!
Het gaat echt (legaal) door: Plaspop 2016. DIP organiseert: Vocals
for locals op de Westeinderplassen
op zaterdag 2 juli. Optredens starten om 20.30 uur, om 21.30 uur en
om 22.30 uur precies. Elk optreden
duurt circa 30 minuten (de muziek
is semi-akoestisch). Na elk optreden verplaatst het publiek zich op
het gemak naar een volgend optreden
Deelnemende ‘acts’ en locaties:
1. The Men Unplugged (blues) in
het Torregat.
22. Denk aan de Buren (smartlappen) in de kop van BUD (kleine Poelkant, nabij doorvaart naar
Eendengat).
3. Dazzle (covers jaren zeventig tot
nu) bij Vissersvreugd.
4. The Riverstones (folk, eigentijds)
bij Schuilhaven de Kodde.
5. Katelijne van Otterloo Kwartet
(popjazz) bij het Poeltje van Meijer
Slotact vanaf 23.15uur door de
Remband in de Koddespoel
En, de ambtenaren namen hun appelrondo mee voor onderweg, een
goed teken, denken de Dippers.

AGENDA

Geen Summer Dance 2016!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 augustus stond het Summer Dance Festival weer gepland op het Surfeiland, maar het evenement gaat niet
door. Het dansfeest op het strand
bij de Westeinderplassen is nu officieel gecanceld en komt pas weer
terug in 2017. De geplande datum
bleek niet haalbaar wat betreft de
inzet van politie en hulpdiensten en
de hieruit vloeiende adviezen van de
gemeente. Bij een poging de datum
te verschuiven stuitte de organisatie
op andere problemen, zoals het omboeken van artiesten, faciliteiten en
het grote aanbod aan concurrerende festivals. De organisatie betreurt
de gemaakte keuze, maar heeft
aangegeven volgend jaar zeker terug te willen keren. “In 2017 gaan
wij Summer Dance weer neerzetten
met de kwaliteit die verwacht mag

worden. De line-up en lichtshow
zullen wederom spectaculair en verrassend zijn. Dit jaar kunnen we dit
echter niet waarmaken, waardoor
wij deze lastige keuze hebben moeten maken.“ Het Surfeiland wordt dit
jaar dus niet omgetoverd in een festivalterrein. In 2017 is de organisatie
vast van plan om het groots aan te
pakken en om te voorkomen dat het
evenement weer op het laatste moment afgelast moet worden, gaat in
december de datum al bekend gemaakt worden en de vergunning bij
de gemeente aangevraagd. De reacties op Facebook zijn wisselend,
maar vooral vinden velen het heel
jammer en een beetje onbegrijpelijk als er toch een datum vast staat.
Een enkeling wijt het afblazen aan
de strengere veiligheidseisen van de
gemeente bij evenementen.

Vrijdag en zondag livemuziek

Deep Purple tribute en
Rietveld in The Shack
Oude Meer - Ook dit weekend
kunnen de liefhebbers van livemuziek hun muzikale hart weer ophalen in The Shack! Op het programma staan Deep Purple Tribute en de
Rietveldband. Twee geweldige, totaal verschillende acts, dus voor ieder wat wils! Op vrijdag 17 juni gaat
The Shack terug naar het Deep Purple tijdperk met de band Purple
Strangers. Een verpletterende rockshow, high-energy vocals (met een
enorm bereik) gecombineerd met
meesterlijke gitaar- en hammondsolo’s, een donderende ritmesectie
en vliegende manen. Deep Purple
heeft de ‘Hard’ in ‘Hard Rock’ gezet
met hits zoals Black Night, Speed
King, Child in Time, Smoke on the
Water, Highway Star, Woman from
Tokyo en Fireball die jaren de hitlijsten domineerden. Purple Strangers speelt authentieke hits op authentieke instrumenten met een
hernieuwd enthousiasme en versterkt op deze wijze het gevoel van
het ‘Deep Purple Tijdperk’. De band
speelt, in tegenstelling tot Deep
Purple van nu, wél Child in Time, en
dat doen ze donders goed!

Purple Strangers bestaat uit: Ron
Gershwin: leadzang, Wilko van Beek
op gitaar, Peter-Jan Kleevens op
Hammond, keyboard en zang, Wim
Vandenoord op bas en zang en
Hans in’t Zandt op drums.
Zondag 19 juni staan de mannen
van Rietveldband weer op het podium in The Shack. Rietveldband
staat altijd garant voor een optreden
dat goed, vrolijk, en erg aanstekelijk is! Met hun feestelijke mix van
Irish Folk, Rock ’n Roll en Tex Mex
is het moeilijk stil te blijven staan en
iedere keer is het weer party-time!
Hans Millenaar, Ron Schalkwijk,
Piet van Leeuwen, Leen Mulder,
Dick Kuin en Remco de Hundt zijn
geen vreemde gezichten meer in
Aalsmeer en omstreken en ook The
Shack ziet ze altijd weer heel graag
terug op hun podium! The Shack
is geopend op vrijdag 17 juni vanaf 20.00 uur en aanvang van Purple
Strangers is om 22.00 uur. Entree 10
euro. Zondag 19 juni open om 15.00
uur en aanvang Rietveld 16.00 uur.
De entree is 5 euro. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Kudelstaart voor Kudelstaart
trakteert verenigingen
Vanaf 16 juni in Oude Raadhuis

Editie 5 Amazing Amateurs
Aalsmeer - Maar liefst 44 amateurkunstenaars uit de regio hebben
afgelopen weekend twee kunstwerken ingeleverd voor de expositie Amazing Amateurs in het Oude Raadhuis. Amazing Amateurs is
traditioneel de laatste en meest bezochte expositie van het expositieseizoen. Dit is het alweer de 5e editie die het KCA organiseert. Het
aantal deelnemers is niet zo groot
als vorig jaar toen er maar liefst 65
mensen kunstwerken inleverden.
Ondanks dat zal de inrichtingscommissie de handen vol hebben om de
schilderijen, foto’s en beelden op
een mooie wijze te exposeren.
Zondagmiddag opening
De opening wordt verricht op zondag 19 juni om 16.00 uur door de
bekende Aalsmeerder, jazzliefhebber, voormalig journalist en schrijver
Pierre Tuning
De tentoonstelling bestaat uit het
werk van enthousiaste mensen die
in hun vrije tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of fotograferen. Redenen om mee te doen aan
de expositie zijn heel verschillend.
De één vindt het gewoon leuk om
één of twee keer per jaar naar buiten te treden met een hobby. Anderen neem het weer een stuk serieuzer en zien het als een kans om voor

het voetlicht te treden. Zeker is dat
alle amateurkunstenaars met plezier
en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kunsten’ bezig
zijn. De één schildert herinneringen,
een ander de Normandische kust en
weer een ander maakt compilaties
van foto’s. Er is zo heel veel te zien.
Prijzen publiek en vakjury
En ook dit jaar kunnen deelnemers
weer prijzen winnen. Zowel van een
vakjury als van een publieksjury. Deze prijzen worden uitgereikt op zondagmiddag 31 juli door boekenhandelaar, Aalsmeerpromotor en journalist Constantijn Hofschollte van
het Boekhuis om de hoek. De vakjury beoordeelt de ingebrachte kunstwerken aan de hand van vier criteria te weten; kwaliteit, kleurgebruik,
techniek en originaliteit. De publieksjury gaat daarnaast ook een
nummer 1, 2 en 3 kiezen en welke criteria daar een rol gaan spelen is elke editie weer verrassend.
De maker van het kunstwerk met
de meeste stemmen krijgt voor één
jaar de Gouden Penseel. Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is elke week open van donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. De expositie gaat door tot en
met zondag 31 juli en is gratis te bezoeken.

Kudelstaart - De zeer geslaagde
zestiende editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart heeft op
7 mei ruim 18.000 euro opgebracht.
Inmiddels heeft het bestuur van de
gelijknamige stichting de opbrengst
van de veiling voor het overgrote
deel verdeeld over twintig aanvragende clubs en verenigingen. Zoals gebruikelijk is niet de hele opbrengst verdeeld. Voorzitter Arie de
Vos: “We houden ook altijd wat achter voor bijzondere ontwikkelingen
die zich in de rest van het jaar voordoen.” Het hoogste bedrag (2.500
euro) gaat naar RKDES als een bijdrage in de aanschaf van het tweede kunstgrasveld, verplaatsbare
doeltjes en jeugddoelen. Woonvoorziening ‘De Spil’ ontvangt 2.000 euro als bijdrage voor de aanschaf van
een nieuwe duo-fiets. Dorpshuis het
Podium ontvangt 1.500 euro als bijdrage voor de aanschaf van een defibrillator. Carnavalsvereniging De
Pretpeurders ontvangt 1.250 euro voor de aanschaf van polo’s en
fleecejacks. Muziekvereniging Flora ontvangt 1.000 euro voor deelname aan een concours, georganiseerd door muziekbond KNMO.
Eenzelfde bedrag gaat ook naar de
Protestantse Gemeente Samen-opWeg als bijdrage aan de aanschafkosten van een nieuwe mengtafel.
Korfbalvereniging VZOD ontvangt
800 euro als bijdrage voor de aanschaf van een magnetron en opzetkoeling voor een ‘gezonde kantine’. Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart ontvangt 750 euro voor
promotiemateriaal. Bedragen van
500 worden uitgekeerd aan Tennis
Vereniging Kudelstaart als bijdrage
voor de aanschaf van een kassa en

pinautomaat; De Zonnebloem Kudelstaart als bijdrage aan het jubileumfeest en Badmintonclub Volant
’90 voor materiaal tijdens het toernooi van Kudelstaartse basisscholen. Stichting Team Timmerman ontvangt eenzelfde bedrag als stimuleringssubsidie voor de aanschaf van
een keuken voor Thamer Thuis. Interkerkelijk koor Song of Joy ontvangt eveneens eenzelfde bedrag
als stimuleringssubsidie voor het jubileumconcert. Cum Ecclesia dames
en herenkoor ontvangt een cheque
van 500 euro als stimuleringsbijdrage en ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. De Sjoelclub ontvangt
een bijdrage van 350 euro voor de
aanschaf van een sjoelbak en een
bijdrage ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan. De Buitenspeeldag Kudelstaart ontvangt 250 euro
voor ondermeer een springkussen.
Arie de Vos: “De verenigingen die
een bedrag zullen ontvangen, hebben hiervan al bericht gehad. Ook
de instellingen, die niet voldeden
aan onze richtlijnen, zijn hiervan in
kennis gesteld.”
Bestuurslid Eppo Buskermolen reikt
een cheque uit van 500 euro aan de
penningmeester van Cum Ecclesia,
Anita Buskermolen.

Muziek
Vrijdag 17 juni:
* Live Purple Strangers in The Shack
in Oude Meer, Schipholdijk 253b
vanaf 22u.
Zondag 19 juni:
* Rietveldband live in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude Meer
vanaf 16u.
Zaterdag 25 juni:
* Bandjesavond op Raadhuisplein
met Major Purple, The Charts en dj
Kees Markman van 20 tot 01u.
1 tot en met 3 juli:
* Jazzfeest bij Nieuwe Meer met optredens vrijdag- en zaterdagavond
en zondagmiddag.
Zaterdag 2 juli:
* Plaspop Dippers: Vocals for Locals
op Westeinderplassen v/a 20.30u.
Films
Donderdag 16 juni:
* Première-avond film ‘Warcraft:
The Beginning’ (3D) in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 21u.
Ook vrijdag en zaterdag om 18.45u.,
zondag en maandag om 21u.
Exposities
Vrijdag 17 juni:
* Rondleiding bij expositie Sunny
Neeter in gemeentehuis om 14.30u.
Expositie duurt tot en met 20 juli.
Zaterdag 18 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u. Lezing
Jennifer Holik vanaf 13u.
18 en 19 juni
* Historische Tuin open. Twee tentoonstellingen en rozenexposistie.
Open: zaterdag en zondag 11-17u.
Vanaf 19 juni:
* Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Zondag opening
om 16u. Open: donderdag t/m zondag 14-17u. Tot en met 31 juli.
Vanaf 20 juni:
* Expositie Fiep Westendorp bij Cultuurpunt in bieb, Marktstraat met
speurtocht en elke woensdag 1516u. voorlezen. Tot en met 8 juli
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.
Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie

Derde Roooz in
Historische Tuin
Aalsmeer - Dit jaar vindt alweer de
derde editie van het unieke rozenevenement Roooz plaats in de Historische Tuin. De deuren staan op
donderdag 16 en vrijdag 17 juni van
9.00 tot 15.00 uur voor het vakpubliek open en consumenten zijn zaterdag 18 en zondag 19 juni welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Tijdens Roooz presenteren elf topveredelaars hun allernieuwste snijrozen en de kwekers hun huidige ro-

Sous-Terre, Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open zaterdag
en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Diversen
Vrijdag 17 juni:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
17 en 18 juni:
* Inzameling Voedselbank bij AH op
Praamplein, vrijdag 17-21u. en zaterdag 8.30-17.30u.
Zaterdag 18 juni:
* Open dag Visserijbedrijf Rekelhof,
Herenweg, Kudelstaart, 11 tot 16u.
18 en 19 juni:
* Aalsmeer Flower Festival op zes
locaties met veel activiteiten, fietstocht en fotoactie. Zaterdag en zondag ook open tuinen route.
Tot en met 19 juni:
* Feestweek in Kudelstaart. Donderdag pubquiz, vrijdag Kulinair, zaterdag beachvolleybal en feestavond
met Robert Leroy en zondag familiedag.
Zondag 19 juni:
* Ibiza Market in/bij The Beach,
Oosteinderweg 247a van 15 tot 19u.
Dinsdag 21 juni:
* Koffie-ochtend in Ontmoetingskerk, Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Dartscompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 22 juni:
* Oost-Inn, inloop 9.30 tot 11.30u. In
Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 23 juni:
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 16 juni:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis van 20 tot 23.59u.
Maandag 20 juni:
* Wijkoverleg Oosteinde over Dock
jongerenwerk en openbaar groen in
de Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 20 tot 22u.
Maandag 4 juli:
* Participatieavond over Centrumvisie in raadskelder, gemeentehuis
van 19.30 tot 21u.
zen-assortiment. Roooz vindt plaats
in tuinbouwmuseum de Historische Tuin waar men nog steeds oude (geurende) soorten kweekt. Een
unieke locatie dus waar de rozen
van het verleden, het heden en de
toekomst samenkomen. Totaal stelt
Roooz meer dan 300 rozenvariëteiten tentoon. Roooz valt op zaterdag
en zondag samen met het Aalsmeer
Flower Festival. Roooz is dan gratis
open voor publiek. Deze dagen organiseren Roooz en de Historische
Tuin ook speciale rozenveilingen op
de traditionele veilingklok uit 1930.
Kijk Meer informatie: www.roooz.nl.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Keyboard statief
(zwart/grijs) €29,95
NIEUW:

Kindergitaar 3/4
‘Martinez’ €69,(diverse kleuren)

NIEUW:

Western ‘Cort’
(met element) €268,TIP:

Grote marktkraam vol
percussie instrumenten

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

‘Con Amore’ op
het Molenplein
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore zal aanstaande zaterdagmiddag 18 juni enkele optredens verzorgen op het Molenplein tijdens het Flower Festival.
Con Amore zal twee maal optreden,
om 13.00 uur en uur later nogmaals.
Er is voor gekozen een aantal bloemenliederen te zingen als medley.

Bloemstillevens
Monic Persoon
Kudelstaart - Aankomend weekend 18 en 19 juni tijdens het
Aalsmeer Flower festival op locatie
Fort Kudelstaart kunnen onder meer
twee prachtige series bloemstillevens van de hand van de Aalsmeerse fotografe Monic Persoon bewonderd worden. Wat de bloemstillevens van Monic onderscheid van
andere bloemenfoto’s is de compositie en de verbeelding van het werk.
De meest vreselijke vaasjes in combinatie met de vaak al verwelkte

Ook zijn een aantal nieuwe stukken
ingestudeerd. Als de weersomstandigheden goed zijn zullen de koorleden die ook uitvoeren. Buiten zingen is leuk, maar ook lastig. “Als
het mooi weer is maken we er een
feestje van”, laten de heren van Con
Amore weten.
“We zijn aanwezig met een kleine
groep, omdat er al veel koorleden
met vakantie zijn, maar de samenstelling is voldoende volgens de dirigent om er een mooi concertje van
te maken.”
bloemen geven een zeer apart cachet aan dit bijzondere fotowerk.
Combinaties van kleuren, het simpele maar indrukwekkende geweld
van een enkele bloem, een subtiele bewerkingen op de computer,
Aalsmeers bloemendorp waardig.
Naast de bloemstillevens de première van een heel nieuw werk uit
de serie Duetten, een serie van zelfportretten waarbij Monic zelf in geensceneerde scènes de hoofdrol
speelt, en haar partner Reint Baarda
steevast figureert. De foto verbeeldt
een Aalsmeers Kwekersechtpaar in
hun ‘Tuin der Lusten’. Bijzondere foto’s waarin subtiele humor niet ontbreekt in de meesterwerkjes.
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veiling Royal FloraHolland, bloemschikvakschool Boerma Instituut
en de bij elkaar gelegen kwekerijen Belle Epoque en Morning Glory.
Op beide dagen is er van 11.00 tot
17.00 uur van alles te doen op deze locaties. Voor slechts 5 euro kunt
u een dagkaart aanschaffen tijdens
het festival, waarmee u gebruik kunt
maken van de watertaxi en de festivalbussen volgens het principe ‘hop
on, hop off’. De dagkaarten kunt u
op elke locatie kopen.

Bloemrijk festijn op zes bijzondere locaties

Derde editie Aalsmeer Flower
Festival zaterdag en zondag
Aalsmeer - Zaterdag 18 en zondag
19 juni laat Aalsmeer zich van zijn
meest bloemrijke kant zien. Op zes
bijzondere locaties wordt dan de
derde editie van het Aalsmeer Flower Festival gehouden.
Een rozenshow met de mooiste en

nieuwste soorten, spectaculaire
bloemsierkunst en innovaties, eetbare bloemen en vaartochtjes over
de Westeinderplassen zijn enkele
van de ingrediënten van Aalsmeer
Flower Festival 2016. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zo-

als een speurtocht door een rozentuin en de mogelijkheid om een
bloemenselfie te maken. Het festival speelt zich af op zes locaties:
Fort Kudelstaart, tuinbouwmuseum de Historische Tuin, het Molenplein in het Centrum, bloemen-

Fietstocht
Op beide festivaldagen is het ook
mogelijk deel te nemen aan een
fietstocht. De route van circa 35
kilometer leidt langs alle locaties.
Start- en inschrijfpunt is bij FloraHolland. Deelname kost 2,50 of 5
euro voor een familiekaart.
Deelnemers krijgen een stempelkaart, die zij op elke locatie kunnen
laten afstempelen. Een volle kaart
geeft recht op een leuke goodiebag.
Tijdens het tweedaagse evenement
laat Aalsmeer zien waarom het bekendstaat als de bakermat van de
sierteelt. Arrangeurs maken bloemcreaties met producten van topkwekers. Veredelaars tonen hun nieuwe
rozensoorten, hoveniers bieden verrassende tuinideeën en kunstenaars
laten zien hoe de bloemen- en plantenwereld hen inspireert. Bezoekers
kunnen ook eetbare bloemen proeven en meedoen aan workshops
bloemschikken. In Fort Kudelstaart,
onderdeel van de Stelling van Amsterdam, worden rondleidingen gegeven. Op 18 en 19 juni is ook het
Open Tuinenweekend van Groei &
Bloei. Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Vrolijke klanken en fraai keramiek

‘Mambo Choc’ speelt op
Aalsmeer Flower Festival

Cor Millenaar, initiatiefnemer van OPA, en Ron Leegwater, Rabobank, in de
promotie-auto. Foto: www.kicksfotos.nl.

Promotie-auto van start
Aalsmeer - De bekende Ride for
the Roses auto is omgedoopt naar
OPA. Dit staat voor Onze Promotie Auto. Op deze manier komen
de echte Aalsmeerse evenementen
nog meer onder de aandacht. Denk
aan: Aalsmeer Flower festival, Westeinder Water Week, Pramenrace en
Vuur & Licht op het Water. Alle logo’s en data van deze evenementen zijn terug te vinden op de OPA.
De eerste sponsors om deze auto
het hele jaar te laten rijden hebben
zich reeds gemeld en staan met hun
bedrijfsnaam op de auto. Afgelopen zondag, tijdens Aalsmeer Roest
Niet, is de promotie-auto aan het
publiek getoond op het parkeerterrein bij The Beach Aalsmeer, Sterker
nog: de auto heeft ook deelgenomen aan de tour. Uiteraard waren er

meteen veel enthousiaste reacties
van het publiek en het bedrijfsleven.
Zo is ook Rabobank Regio Schiphol
meteen aangehaakt. Ron Leegwater, verantwoordelijk voor communicatie en sponsoring bij de lokale
bank, was meteen enthousiast. “Wij
zijn zelf sponsor van een groot aantal evenementen die terug te vinden
zijn op deze promotie-auto, dus hoe
leuk is het om dan mee te werken
aan een stukje extra promotie”, aldus Ron.
Cor Millenaar, initiatiefnemer en eigenaar van Mercedes-Benz, is blij
met deze aanvulling en hoopt dat er
nog een aantal bedrijven zullen volgen. Er zijn nog een paar plekken
vrij. Interesse? Laat het weten door
een mail te sturen naar: kirsten@
syltsuport.nl

Aalsmeer - Heerlijke mambo’s, salsa en merengue worden gepresenteerd door ‘Mambo Choc’ tijdens
het Aalsmeer Flower Festival! Dit
Amsterdamse amateur latin-fanfare orkest van 16 blazers, een bassist en percussionist brengt zomerse muziek uit Cuba en Latijns Amerika. ‘Mambo Choc’ speelt zaterdag
18 juni bij Fort Kudelstaart van 15.00
tot 17.00 uur. Laat u meevoeren door
deze feestelijke klanken en dans er
vrolijk op los!
Keramiek van Annemiek
Zoekt u nog een mooi tuinbeeld?
Kom dan kijken zaterdag 18 en zon-

dag 19 juni naar de creaties van keramiste Annemiek Rozenberg. De
door haar vervaardigde schalen
zijn inmiddels wel bekend bij velen,
maar zoals het een kunstenaar betaamt, wordt er altijd weer gezocht
naar nieuwe wegen Ongetwijfeld
weet zij de kijkers te verrassen met
de door haar gecreëerde ronde en
platte vormen die tezamen een interessante compositie opleveren. Met
het eindresultaat zal zij zeker nieuwe fans weten te veroveren. Annemiek is gedurende het weekend van
het Aalsmeer Flower Festival aanwezig op Fort Kudelstaart.
Janna van Zon

Het aftellen is begonnen
voor jeugd Werkschuit
Aalsmeer - Voor de kinderen van
de Werkschuit is het aftellen begonnen, over twee dagen pronken
de door hen beschilderde molenzeilen op de wieken van Korenmolen de Leeuw op het Molenplein in
het Centrum. Op de eerste dag van
het Flower Festival staat de molen
in volle bloei. Felgekleurde bloemen
draaien rond boven het dorp en begroeten de bezoekers.
Wekenlang hebben kinderen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar aan dit
groepswerk geschilderd; het begrip een botanisch hoogstandje is
hier wel van toepassing. De elfjarige Samantha schilderde een stukje van het gebloemde zeepaard (zie

foto) en een bloem bij de kikker uit
Kudelstaart. ‘’Ik vind het leuk, omdat
iedereen je talent kan zien; de molen is een openluchtmuseum. Mijn
bloem draag ik op aan mijn beste
vriendin Maddy, omdat we nooit ruzie hebben en voor altijd vriendinnen blijven.’’
Filmers Jan Ran en Gerard van Schie
hebben het schilderen van dichtbij
vastgelegd, zo is het ontstaan van
dit unieke project vereeuwigd!
De beschilderde molenwieken worden geopend door molen- en kunstliefhebber en oud burgemeester
Joost Hoffscholte op zaterdag 18 juni om 11.00 uur. Uiteraard is publiek
van harte welkom.

Korenmolen De Leeuw
maalt ook ‘s nachts
Aalsmeer - Voor de zeven molenaars van korenmolen De Leeuw is
het niet nieuw: als De Leeuw jarig is
maalt ie de (bijna) kortste nacht van
het jaar non-stop door. Ieder jaar is
het weer een prachtig gezicht om de
molen bij het schemeren al malende
in de nacht te zien opdoemen in het
licht van de krachtige spots.
Bijzondere wieken
Dit jaar, op z’n 153e verjaardag zal
het beeld wel heel bijzonder zijn: Op
de vier nieuwe helder witte zeilen
zijn de seizoenen van het jaar geschilderd door de jeugd uit Aalsmeer
en omgeving. Met een zeer fraaie
collage van bloemen hebben zij op
iedere wiek een seizoen vorm gegeven, zodat het op 18 en 19 juni niemand kan ontgaan dat in Aalsmeer
het Flower Festival heerst.
Bijzonder meel
Ook ‘s nachts dus zal men dit prachtige bewegende kunstwerk kunnen
bewonderen. De molenaars doen
ondertussen gewoon hun werk, malen vers volkorenmeel en laten in
holst van de nacht graag aan de
bezoekers zien hoe dat in z’n werk
gaat. Er gaan geruchten dat het bij
volle maan gemalen graan bijzonder
voedzaam is en extra mineralen bevat...
Dat komt goed uit, want het is in de
nacht van zaterdag 18 op zondag 19
juni nagenoeg volle maan!

zonsondergang op 18 juni om 22.03
uur tot zonsopgang op 19 juni om
5.18 uur. Bij zonsondergang wordt
begonnen met 25 procent en ieder
uur komt daar 1 procent bij!
De echte nachtbrakers, die tussen
5.03 en 5.18 uur hun kilo meel komen kopen, krijgen maar liefst 33
procent korting! Op een verjaardagsfeest moet je nooit teveel eten
en drinken, zo ook hier: maximaal 2
kilo per persoon.
Bijzonder publiek
Het is duidelijk: Iedereen is welkom
en hoe later de nacht hoe mooier
het bezoek. Het non-stop draaien
begint zaterdag 18 juni om 11.00 uur
en eindigt zondag 19 juni om 17.00
uur. Korenmolen De Leeuw staat op
het Molenplein, in de Zijdstraat 28
in het Centrum. Kijk voor meer informatie op www.molendeleeuw.nl
of stuur een mail naar info@molendeleeuw.nl

Bijzondere prijzen
Wie jarig is trakteert en zo is het ook
molen De Leeuw: Iedereen die gedurende de nacht een kilo volkoren
tarwemeel of volkoren speltmeel
komt kopen krijgt héél veel korting,
van 25 tot wel 33 procent.
Dat geldt de hele nacht, dus vanaf

Lynn van de Polder. Foto: Frank Karssine.

Zaterdag en zondag Fort Kudelstaart

Lynn van de Polder zingt op
Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer Flower Festival by Bike

Fietstocht maakt festival
nog beter bereikbaar

Zaterdag ‘opening’ kleurrijke molenwieken

Tijdens Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer - Een fietstoertocht tijdens het Flower Festival in Aalsmeer
gaat ervoor zorgen dat de zes locaties die samen het festival vormen,
nog beter bereikbaar zijn voor bezoekers. De tweedaagse recreatieve fietstoertocht is een ideale gelegenheid om het festivalbezoek te
combineren met een sportief uitstapje door de bloemenstraten
van Aalsmeer en de omgeving van
het bloemendorp waar tijdens het
weekend geen vrachtverkeer rijdt.
De afstand van de nieuwe fietsroute is 35 kilometer en geschikt voor
iedereen die van fietsen houdt, op
stads- of sportieve fietsen, kinderfietsen en e-bikes.
De start van de fietsroute is op het
veilingterrein waar de bezoekers die
met de auto komen, ruim kunnen
parkeren. Nadat er is ingeschreven
volgen de deelnemers de fietstocht
via de routekaart en komen zij automatisch terecht bij het volgende locaties waar van alles te zien en te
doen is. Via binnendoor weggetjes,
verkeersluwe paden en door straten met allemaal bloemen of plantennamen krijgen de bezoekers die
het festival per fiets aandoen de gelegenheid om het bloemendorp ook
eens van een andere kant te bekijken. De doorsteekjes naar de prachtige omgeving rond Aalsmeer moeten de bewoners naar buiten lokken
en de dorpsbewoners in de omliggende plaatsen activeren om naar
Aalsmeer en Kudelstaart te komen

voor muziek, lekker eten en drinken
en natuurlijk bloemen en planten.
Start en inschrijfpunt voor de fietstocht ‘Aalsmeer Flower Festival by
Bike’ op beide festivaldagen van
18 en 19 juni is op het Royal Flora Holland terrein aan de Legmeerdijk in Aalsmeer. Bij de tourist entrance is vanaf 11.00 uur een kraam
waar de deelnemers zich ter plekke kunnen inschrijven voor de fietsroute. De kosten voor de fietstocht bedragen 2,50 euro per persoon en 5 euro voor een gezinskaart. Dat is inclusief een routeoverzicht, een stempelkaart en een flesje
water voor onderweg. Op elke locatie kan onderweg een stempel worden gehaald en een volle stempelkaart geeft recht op een goed gevulde goodiebag bij beëindiging van
de fietstocht.
Bezoekers aan het festival die per
auto naar de Bloemenveiling komen,
kunnen gratis parkeren op het parkeerdak. Ter plekke is het huren van
een stadsfiets mogelijk om vandaar
uit de route langs het festival te ondernemen. De kosten voor het huren van een fiets bedragen 10 euro
per dag dat contant en voorafgaand
aan de fietstocht dient te worden
voldaan. Reservering van een fiets
is gewenst via trudieplomp@gmail.
com. Meer informatie over de fietstocht is te vinden op www.aalsmeerflowerfestival.nl maar telefonisch
contact is ook mogelijk via het mobiele nummer 06-12147694.

Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival - locatie Fort Kudelstaart- treedt onder andere zangeres Lynn van de Polder op. Zij
wordt door haar vader John op de
gitaar begeleid. Zaterdag 18 juni
van 11.30 tot 13.00 uur en zondag
19 juni van 13.00 tot 14.30 uur zijn
vader en dochter te beluisteren.
Om in de sfeer te komen was bij het
begin van het een bezoek aan Lynn
van de Polder alvast een deel van
haar opgenomen repertoire te beluisteren. En wanneer je dan haar
stem hoort, kan je niet anders dan
even niets zeggen en alleen maar
stil zijn en luisteren. 17 Jaar zijn en
zo kunnen zingen! Hoe zij de meer
onbekende songs van Amy Winehouse en Adèle vertolkt en het ‘ken
je mij?’ van Trijntje Oosterhuis, het
zijn kippenvel momenten. Dat belooft wat voor de toekomst!

mers worden gezongen. Lynn koos
voor ‘Good god’ van Anouk. Volgens de fans had Lynn er een onwijs goed nummer van gemaakt. Zij
durft veel met haar stem, haar voordracht en dictie is opvallend, zeker
gezien haar leeftijd. Haar fans twijfelden geen moment aan de uitslag.
Zij was gewoon de allerbeste. Een
van hen is Marius Dekker, hij gelooft heilig in haar talent en helpt bij
de promotie. “Superlief”, vindt Lynn.
Daarnaast is haar 2 jaar oudere zus
Britt een grote steun en toeverlaat.
“Zij speelt prachtig piano”, wordt
er trots meegedeeld. Zij helpt mee
bij de keuze van de songs en zo af
en toe voor de ‘grap’ zingt zij op de
achtergrond mee. En dan is er ook
nog vader John, in Aalsmeer bekend als gitarist en begeleider van
Merel Meijdam. De dochters hebben het duidelijk van geen vreemde.

Voice van de Bok
Lynn van de Polder won een paar
maanden geleden met overmacht
de Voice van de Bok. Met de prijs:
Een studio opname is zij best happy. “Nee, ik heb nog geen tijd gehad, eerst school misschien tijdens
de vakantie.” Lynn zingt vanaf haar
achtste jaar. Haar eerste optreden
was tijdens de verjaardag van oom
Tino. “Er waren wel honderd mensen ik vond het vet eng.” Zij nam op aanraden van velen - zangles: ‘Je
moet iets met zo’n stem gaan doen.’
Daar hoorde ook twee keer per jaar
een uitvoering bij. Goed voor het
opdoen van podium ervaring. Dat
zij zich opgaf voor de Voice van de
Bok was niet zo vanzelfsprekend
als het wel lijkt. Lynn - zij speelt in
de hoofdklasse jeugddivisie handbal bij Fiqas - kon een tijd wegens
blessure niet spelen. Toen zangdocente Edith Barkey haar vroeg om
mee te doen dacht zij: “Ach waarom
niet, ik heb toch even niets te doen.”
Na vier rondes, bij iedere ronde vielen er vier zangers af, bleef Lynn
als beste over. Tijdens de competitie moesten er twee verplichte num-

Bezige bij
Lynn heeft de energie en discipline die haar vast ver gaat brengen.
Naast zingen, handbal, school (5
Vwo) werkt zij ook nog eens twee
dagen bij restaurant Oh!. Voor haar
is dit allemaal heel gewoon. “Zo is
het altijd geweest, het valt mij gewoon niet meer op.” Voorlopig blijft
het zingen een hobby. “Ik zie later
nog wel, school heeft mijn prioriteit,
wat ik ga studeren? Ik heb nog geen
idee!” Wanneer het gesprek ten einde is, duikt Lynn onmiddellijk in de
schoolboeken, een repetitie wiskunde wacht de volgende dag en Lynn
zal altijd voor het hoogste gaan.
Maar wanneer de recent opgenomen clip voor het eerst wordt getoond dan wint de nieuwsgierigheid
het heel even van de wiskunde. Het
gemak en de spontaniteit waar mee
wordt gezongen doet de titel van
één van de songs alle recht. Because I’m the Queen! Lynn - de nuchterheid zelve - zal daar vast heel anders over denken. Maar haar fans
weten wel beter, voor hen is Lynn
the Queen!
Janna van Zon
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“Logische uitbreiding”

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Nu ook Jeep en Dodge bij
Frank Vaneman Automotive
Regio - Ruim een halfjaar geleden
vestigde Frank Vaneman Automotive zich in Amsterdam en Hoofddorp als de officiële merkdealer
van onder andere: Fiat, Alfa Romeo,
Abarth en Fiat Professional. Nu zijn
Fiat en Chrysler als sinds 2014 wereldwijd partners binnen Fiat Chrysler Automobiles. Niet vreemd dus
dat Frank Vaneman Automotive per
1 juli in beide vestigingen ook verkoop en servicedealer van de merken Jeep en Dodge wordt. Aansprekende merken die zowel over personenauto’s als hele robuuste (RAM)
bedrijfswagens beschikken. Door
daarin nauw samen te werken met
de over Nederland verspreide vestigingen van USCardealer.nl, ontstaat
er ook een hecht landelijk sales- en
servicenetwerk, waarbij Frank Vaneman Automotive de regio Amsterdam voor de genoemde Amerikaanse merken vertegenwoordigt.
Enthousiast
Frank Vaneman is enthousiast over
de uitbreiding. “Als dealerbedrijf
mogen wij terugkijken op een succesvol eerste halfjaar. Trouwe, maar
ook heel veel nieuwe klanten hebben ons bedrijf gevonden en maken gebruik van onze brede en op
de klant gerichte serviceverlening.
Bijkomend mooi voordeel waren natuurlijk de interessante productvernieuwingen bij de door ons vertegenwoordigde merken. Mooi dat
kopers daarbij onze bedrijven het
vertrouwen geven om hun nieuwe
aankoop te doen en hun auto voor
onderhoud te brengen. Vanaf 1 juni
is men ook welkom voor onderhoud
aan de merken Jeep en Dodge. Legendarische merken met robuuste producten die wij graag aan onze portefeuille toevoegen. Inmiddels
hebben wij ook de eerste demonstratiemodellen van Dodge RAM

voor een proefrit beschikbaar.”
Vaneman vervolgt: “Jeep een merk
met een historie van 75 jaar, waar
wij momenteel passend op inspelen met fraaie en rijk uitgevoerde actiemodellen. Naast onderhoud aan Jeep, hebben wij ook enkele interessante occasions staan.
Met de zo mogelijk nog stoerdere Dodge RAM uitvoeringen hopen
wij vooral de grote groep ZZP-ondernemers aan te spreken. De modellen zijn er immers met enkele en
dubbele cabines, hebben een dikke achtcilinder, doen het prima op
LPG en bieden een hoog trekvermogen en veel laadruimte. Daarbij zijn
ze ook nog eens bijtellingsvriendelijk. Een uitbreiding in ons assortiment waar wij veel van verwachten.
Zeker door de genoemde samenwerking met US Cardealer.nl. Met
elkaar vormen wij een hecht netwerk van strategisch over het land
verspreide bedrijven, die net als wij
zijn ingericht op een optimale serviceverlening. Met elkaar kunnen
wij beschikken over de originele
onderdelen, bieden fabrieksgarantie, hebben toegang tot de officiële productdocumentatie en op maat
geschoolde technici. Voor de eigenaren van deze auto’s dus een extra
waarborg, wanneer zij voor het onderhoud en herstel bij ons dealerbedrijf langskomen. Daarbij bieden
wij als Frank Vaneman Automotive
deze services zowel in Amsterdam
als Hoofddorp aan. Door de samenwerking met USCardealer.nl, kunnen wij voor hen de regio Amsterdam oppakken. Zoals gezegd is het
een logische toevoeging aan onze
bestaande activiteiten en geeft het
toegang tot nieuwe markten. Samen
met ons enthousiaste team medewerkers kijken wij er naar uit om de
eerste klanten met hun Amerikaanse auto’s te mogen ontvangen.”

Schenking van Lions clubs

Vrijdag 24 juni; partnergroep dementie
Elke laatste vrijdagochtend van de maand is er partnergroep.
De coördinator van het ontmoetingscentrum begeleidt samen met
de ouderenadviseur van Vita deze groep. Deze keer staat het thema
“kwaliteit en tijd voor jezelf” centraal, wat doe je met vrije tijd? Partners
kunnen aanschuiven vanaf 10.15 uur in de grote zaal in gebouw Irene,
Kanaalstraat 12. De bijeenkomst is laagdrempelig, het gaat om het
ontmoeten van lotgenoten en eens kunnen praten, het duurt tot 11.45
uur. De eerstvolgende bijeenkomst zal op vrijdag 29 juli plaatsvinden.

Vrijdag en zaterdag bij AH Praamplein

Voedselbank Aalsmeer
hoopt op topscore!
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer
hoopt op topscore bij Albert Heijn
Praamplein op 17 en 18 juni.
Aanstaande vrijdag 17 en zaterdag
18 juni organiseren de vrijwilligers
van de Voedselbank Aalsmeer weer
een winkelinzamelingsactie. Deze
keer is het team van bedrijfsleider
Lucas Schoonebeek van de Albert
Heijn aan het gezellige Praamplein
gastheer voor de VBA. Aan het winkelend publiek zal gevraagd worden om een of meer producten aan
te schaffen en deze te doneren aan
de Voedselbank. Voor het gemak is
in de winkel een opstelling gemaakt
van de houdbare artikelen waaraan de Voedselbank wekelijks voor
het maken van de basispakketten
behoefte heeft. Naast bijvoorbeeld
rijst, beschuit, macaroni en houdbare melk zullen ook de gezondere extra’s als kaas, eieren, appels en sinaasappels op een centrale plek in
de winkel te vinden zijn. Momenteel worden er wekelijks aan 33 gezinnen uit Aalsmeer en Kudelstaart
door de Voedselbank gezond en
gevarieerd samengestelde basispakketten uitgereikt. 100 personen
uit de eigen gemeente hebben deze hulp kei- en keihard nodig, soms
slechts gedurende een korte periode, maar soms helaas ook voor een
wat langere tijd. Men komt pas in
aanmerking als na een strenge intakeprocedure blijkt dat het gezinsinkomen onder een bepaalde landelijk vastgestelde norm ligt. Iedere 3 maanden wordt de situatie geevalueerd en volgt er een her-intake
om na te gaan of er voor een nieuwe periode dagelijkse boodschappen uitgereikt zullen worden.
Verjaardagpakketten
Maar de Voedselbank doet meer.
Voor jarige kinderen van cliënten
kan de VBA een beroep doen op de
Stichting Jarige Job. Deze stichting
zorgt voor feestelijke verjaardagpakketten, compleet met slingers,

traktaties en een cadeautje, zodat
circa 60.000 kinderen tussen 4 en
12 jaar zowel in de klas als thuis een
fijn verjaardagsfeest kunnen vieren
en niet achter hoeven te blijven bij
hun leeftijdgenootjes.
Verse groenten en fruit
Ook is sinds het voorjaar het project OostOogst weer flink aan het
draaien: in een ruime leegstaande kas aan de Aalsmeerderweg 265
worden op biologisch verantwoorde
wijze allerlei groenten verbouwd. Inmiddels kan er alweer heel wat geoogst worden en voor het grootste
deel vindt de groente direct haar
weg naar de wekelijkse pakketten
van de VBA-cliënten. De oogst die
daarna overblijft wordt op hetzelfde adres in een kraampje aan de
weg verkocht om de kosten van dit
sympathieke particuliere initiatief te
kunnen dekken. Dat er voor dit project veel werk verzet moet worden
moge duidelijk zijn. Elke maandagen donderdagochtend steken zowel
vrijwilligers als cliënten van de VBA
gezamenlijk de handen uit de mouwen en in de aarde om vervolgens
de mooiste komkommers, kroppen
sla en tomaatjes te kweken.
Geïnteresseerd geworden in het
werk van de Voedselbank en wil
je helpen bij winkelacties of lekker mee tuinieren in de kas? Aanmelden kan via vrijwilligers@voedselbank.nl of bel naar 06-37471838.
Ook in andere vormen kan de Voedselbank altijd hulp gebruiken, denk
daarbij dan bijvoorbeeld aan het doneren van winkelactiezegels, statiegeldbonnen of een gift in euro’s. Of
misschien heb je zelf een heel goed
idee of initiatief. Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws ook
eens op www.voedselbankaalsmeer.
nl. Voor komende vrijdagavond
(vanaf 17.00 tot 21.00 uur) en gehele
zaterdag (08.30 tot 17.30 uur) hoopt
de Voedselbank Aalsmeer op een
hele mooie score.

Bewoners zorgcentrum
blij met Tovertafel
Aalsmeer - Woensdag 8 juni kwamen het bestuur van de Stichting
Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
en een afvaardiging van de Lions
clubs Aalsmeer en Ophelia naar de
gesloten afdeling van Zorgcentrum
Aelsmeer om daar de ‘Tovertafel’ in
gebruik te zien. Een schenking van
de Lions van 6.000 euro had deze
aanschaf mogelijk gemaakt. De Tovertafel is een nieuw spelconcept dat
bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op een grote tafel. Deze lichtprojecties zijn interactief doordat ze reageren op de beweging van de handen. Dementerende ouderen worden daardoor op een

speelse manier gestimuleerd in fysieke en sociale interactie. Een groepje
dames had zich samen met de activiteitenbegeleider rond de grote tafel geschaard voor de verschillende
‘toverspellen’. Bij het ene spel moesten kleurige bloemen worden aangetikt om ze groter te laten worden,
bij het andere bladeren weggeveegd
waardoor lieveheersbeestjes te voorschijn kwamen en bij nog een ander
spel werd ‘overgespeeld’ met een
bal. Er werd volop getikt en geschoven, maar vooral veel gelachen met
en om elkaar. De bewoners en hun
begeleiders zijn zichtbaar blij met de
komst van de Tovertafel.

Visserijbedrijf Rekelhof
houdt open dag
Kudelstaart - Zaterdag 18 juni is
weer een open dag bij Visserijbedrijf Rekelhof. Het thema van deze
dag is vissoep. Bezoekers kunnen
soep proeven van restaurant Westeinder en brasserie Oevers en eigen
gerookte palingsoep van Henk Dogger. Er is een aquarium met zo veel
mogelijk vissen uit de Poel. Doorlopende rondleidingen door visser
Theo langs de vitrines met zijn opgeviste schatten. Daarnaast natuur-

lijk de sterke verhalen over meerval
en paling. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen over waterkwaliteit, visstand, waterplanten,
mosselen, rivierkreeftjes enzovoort.
Nog op zoek naar een cadeau voor
Vaderdag, dan is gerookte paling of
gerookte zalm een heerlijk alternatief. Visserijbedrijf Rekelhof is gevestigd aan de Herenweg en de
open dag zaterdag is van 11.00 tot
16.00 uur.

Optreden vrouwenvisserskoor Haring met ui in het zorgcentrum
Op woensdag 22 juni om 14.30 uur is er een optreden van
vrouwenvisserskoor Haring met ui. Liederen over zeemansvrouwen,
de woelige baren, het gemis, weemoed, een lach en de bekende traan.
U bent van harte welkom om bij dit optreden aanwezig te zijn.
Crea-middag ‘Theedoos versieren’ in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 28 juni is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen
met versieren van een theedoos (incl. thee). De materialen zijn aanwezig,
mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van
€12,50 euro. Dit is incl. koffie of thee . Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan langs, gezellig met een vriendin of buurvrouw, mannen
zijn natuurlijk ook welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met de
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Lunchen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
‘Voor Elkaer’ is op doordeweekse dagen geopend van 9.00 – 17.00 uur.
Vanaf 12.00 uur tot 14.00 uur kunt u terecht voor een lunch of voor een
warme maaltijd. Elke maand is er één broodje wat wij met extra veel
zorg voor u samenstellen met seizoens gebonden produkten. Voor
de maand juni hebben wij het ´broodje zalm´, de kosten zijn € 4,75.
Voor andere broodjes kunt u natuurlijk ook in
ons restaurant kijken op de lunchkaart.

Yoga workshops op 27 en
30 juni bij Inge Saraswati
Aalsmeer - In september beginnen de yoga cursussen weer en Inge Saraswati heeft nog enkele plekken vrij voor beginners en gevorderden. Er wordt les gegeven op maandagavond, dinsdagavond, donderdagochtend en donderdagavond op
verschillende tijden. Voor je bij Inge
een yoga cursus komt doen vindt zij
het belangrijk je eerst te leren kennen, zowel voor zichzelf als voor jou.
In twee workshops, op maandag 27
en donderdag 30 juni, laat Inge uitgebreid zien hoe de yoga technieken beoefend worden en vertelt ze
over de boeiende achtergrond van
yoga.
Of je het al weet of niet maar er
schuilt een super interessant en
leerzaam systeem achter de klassieke yoga. Onder andere hoe je je lichaam op een perfecte manier onderhoudt en vitaal en fris blijft. Ook
het geestelijk aspect van yoga is onontbeerlijk wil je alles kunnen halen uit de technieken. Inge Saraswati vertelt er alles over tijdens de
workshops. Wist je dat mindfulness
uit de yoga technieken getrokken is
en een mooie voorbereiding kan zijn
op yoga beoefening?

Inge gaat in de workshops ook een
yoga dans presenteren die heel relaxt is voor het slapen gaan. Uiteraard gaan de deelnemers de dans
ook leren en is er een mogelijkheid
om de cd ‘De dans van de nacht’
aan te schaffen. Dan heb je er altijd
plezier van! Daarnaast prestenteert
Inge haar boek ‘De Onthulling - Het
Mysterie dat leven heet’. Als je meer
over spiritualiteit wilt weten is dit zeker een aanrader. Het boekis ook te
bestellen via de website www.ingesaraswati.com.
Opgeven voor de workshop kan per
telefoon of per mail via 0297-328798
info@ingesaraswati.com,

Hollandse nieuwe bij
Vishandel D. Schong
Op Vaderdag, zondag 19 juni

Ibiza Market bij The Beach
voor het hele gezin
Aalsmeer - Op zondag 19 juni organiseren Marsha’s Hairstyling, The
Beach en YogAletta de Ibiza Market
bij The Beach. Een gezellige ongedwongen Ibiza Market met een tiental kraampjes, volop lifestyle, beauty, mind & body, slippers, kleding,
sieraden en lekkere hapjes.
Aan alle gezinsleden is gedacht. Vaders kunnen genieten van een biertje en een hapje op het terras , of
kunnen de F1 Grand Prix van Europa kijken op groot scherm in de
Beachbar.
Moeders kunnen shoppen en zich
vermaken op de gevarieerde Ibizamarkt en deelnemen aan diverse wrokshops. Zo zal YogAletta op
het zand mini-workshops Pilates en
Yoga geven aan jong en oud. Daarnaast is zij beschikbaar voor tips en
oefeningen bij bepaalde klachten.
Ook voor de kinderen is er volop
vermaak. Zo kunnen zij geschminkt
worden, hun haren laten invlechten

bij Marsha´s Hairstyling en kunnen
heerlijk spelen op het springkussen of op het zand onder het toezicht van een Kidwatch. Er is zelfs
een zwembad op het zand, dus de
zwemspullen mogen mee!
DJ Nista en DJ Shahrooz zorgen tijden de Ibiza Market voor de nodige
Ibiza Vibes.
En koken, dat hoeft natuurlijk niet,
want op het Beach Club Terras kan
genoten worden van de gerechten
van de nieuwe menukaart. Speciaal
voor de vaders serveert de chef de
vaderdag specialiteit ‘Stoer Vlees’.
Kortom, voor iedereen is er iets te
doen, in een heerlijke ongedwongen sfeer!
Het terras van The Beach is open
vanaf 11.00 uur. De Ibiza Market
start om 15.00 uur en eindigt rond
19.00 uur. De F1 Grand Prix van Europa begint om 15.00 uur. The Beach
is gevestigd aan de Oosteinderweg
247a. Informatie: www.beach.nl.

FairTrade koffie
in automaten

FairTrade Gemeente Aalsmeer blijkt
dat veel bedrijven en organisaties in
de gemeente koffiemachines of koffieautomaten gebruiken. In deze machines en automaten kan eveneens
FairTrade koffie gebruikt worden.

Aalsmeer - Volgens de Werkgroep

Aalsmeer - De nieuwe haring is altijd een beetje duurder. Normaal betaalt u voor de haring 1,75 euro bij
IJmuider Vishandel D. Schong. De
Hollandse Nieuwe kost 2 euro maar
voor wie een haringstrippenkaart
heeft, kost het slechts een stempel.
Na één maand gaat de haring weer
1,75 euro kosten.
Heeft u nog geen haringstrippenkaart? Dan kunt u deze verkrijgen
aan de kraam in de Beethovenlaan, hoek Haydnstraat (op de parkeerplaats achter de Hoogvliet supermarkt) in de Hornmeer. De kaart
kost 15 euro en is goed voor tien
stempels en haringen. Dat betekent dus slechts 1,50 euro per stuk.

Daardoor smaken ze toch zeker nog
lekkerder, die Hollandse Nieuwe, en
dan krijgt u er bij de kraam nog een
heerlijk korenwijntje bij ook. Mooi
toch? U kunt de haringstrippenkaart trouwens winnen door de Facebookpagina van IJmuider Vishandel D. Schong leuk te vinden en te
delen. Als je het hebt over een win/
win-situatie is deze actie dat zeker.
De viskraam is aanwezig op woensdag van 11.00 tot 18.00 uur of vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur op het
parkeerterrein in Beethovenlaan,
hoek Haydnstraat.
Vrijdag 17 juni staat de viskraam in
Kudelstaart tijdens de feestweek
van 17.00 tot 23.00 uur.

Douwe Egberts (DE) heeft FairTrade
in het assortiment voor koffiemachines. Sinds kort is er ook Pickwick
thee met het FairTrade keurmerk
voor de zakelijke markt verkrijgbaar
en wel in zes smaken. Zo steunt u

de kleine koffie- en theeboeren en
de plukkers met een rechtvaardig en
leefbaar loon. En, Aalsmeer wordt
zo steeds meer een FairTrade Gemeente. Kijk voor meer informatie
op www.fairtradegemeenten.nl.
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Lezing door Jennifer Holik

‘The Liberators’ in Crash
Aalsmeer - Op zaterdag 18 juni is er in het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing door de Amerikaanse onderzoeker en schrijfster Jennifer Holik. De lezing is Engelstalig en begint om 13.00 uur. Vorige jaar was
ze ook al te gast en komt wederom
naar het museum, nu met haar lezing over ‘The Liberators‘. Gedurende 1944 en 1945 vochten vele vrouwen en mannen in de Amerikaanse Land- en Luchtmacht om Duitsland te verslaan en Europa te bevrijden. Hun verhalen vertellen over
het leven en de dood, hoop, vriendschap, liefde, herinneringen aan degene die ze achterlieten en dromen
over de toekomst. Maar vele vragen
blijven onbeantwoord in de periode van hun dienstplicht. Ze zal vertellen hoe met een onderzoek aan
de slag te gaan. Welke archieven er
beschikbaar zijn en de toegankelijkheid. Hoe kunnen mensen meer te

weten komen over de gesneuvelden en hun families maar nog belangrijker, hoe kunnen de verhalen bewaard blijven. Jennifer Holik geniet internationale bekendheid
door haar onderzoek aangaande de
Tweede Wereldoorlog, naar militaire,
historische en genealogische achtergronden en publiceert boeken. Er
is deze dag een klein aantal boeken
van haar voor de verkoop beschikbaar. Het Crash museum is geopend
van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). De toegang bedraagt 3,50 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs
van de stichting en veteranen hebben gratis toegang. Kijk voor meer
informatie op www.crash40-45.nl of
neem contact op met het secretariaat via 0297-530667 of via secretaris@crash40-45.nl .

Vergeet niet te zwaaien!

Zaterdag uitwaaien op de
Poel met Dag van je Leven
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
18 juni houdt Stichting Dag van je
Leven weer haar jaarlijkse botendag
vanuit jachthaven Kempers bij Leimuiden. Het is het bestuur van de
stichting ook dit jaar weer gelukt om
alle Ons Tweede Thuis-cliënten die
mee wilden varen een plekje te geven aan boord. Zaterdag zullen er
zo’n vierhonderd mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking samen met hun begeleiding of familie een paar uurtjes kunnen genieten op één van de maar
liefst 75 boten. Het belooft weer een
groots spektakel te worden met na

afloop live muziek in de jachthaven.
Hopelijk laat de zon zich ook nog
zien zaterdag, want het is voor de
organisatie altijd spannend of het
vaarfestijn door kan gaan. En mocht
het onverantwoord zijn om het water op te gaan door slechte weersvoorspellingen, dan wordt dat altijd
besloten in overleg met de kundige
havenmeester. Maar de weergoden
lijken de organisatie ieder jaar gunstig gezind.
Komt u tussen elf en één uur zaterdag gezellig versierde boten tegen op de Westeinder? Vergeet dan
vooral niet te zwaaien.

Burgerinitiatief voor behoud Zuid

Handtekeningactie SP voor
beschermd dorpsgezicht
Aalsmeer - De SP Aalsmeer en Kudelstaart is een handtekeningenactie begonnen voor een burgerinitiatief om Aalsmeer-Zuid tot Beschermd Dorpsgebied te laten verklaren. Een jaar geleden werden bewoners opgeschrikt door het bericht
van Eigen Haard dat een gedeelte
van de Spoorlaan en de Freesialaan
zouden worden gesloopt. Met hulp
van onder andere de SP zijn de bewoners van de Spoorlaan er in geslaagd de sloop vijf jaar tegen te
houden. Veel bewoners van de wijk
Aalsmeer-Zuid zijn echter bang dat
dit het “begin van het einde” voor de
wijk is. SP lid Mark Lanser, één van
de bewoners, kon het niet op zich
laten zitten. “Dit is een van de laatste wijken in Aalsmeer die de charme van het echte dorp hebben. Niet
alleen hoe het er uit ziet, maar ook
hoe de bewoners met elkaar omgaan. Men kent elkaar, men let op
elkaar en men helpt elkaar.” Om
de wijk zoveel mogelijk te behouden, is de SP een handtekeningenactie begonnen om de wijk tot Beschermd Dorpsgebied te laten verklaren. Het vaststellen van een beschermd dorpsgezicht kan worden
gezien als een soort intentieverklaring van de gemeente om zuinig te
willen omgaan met een gebied. Lanser weet dat daarmee sloop in de
toekomst niet altijd kan wordt te-

gen gehouden, maar het maakt het
wel moeilijker. Afgelopen vrijdag is
de SP voor het eerst langs de deuren gegaan. Zowel de bewoners van
de huurwoningen van Eigen Haard
als ook de bewoners van de koopwoningen tekenden zonder er lang
over na te denken. Lanser hoorde
aan de deuren opmerkingen als “ik
wil in dit huis doodgaan”, “hebben
ze al niet genoeg kapot gemaakt in
Aalsmeer”, maar ook “straks zie je
het verschil niet meer tussen Hoofddorp en Aalsmeer”. Komende zaterdag zal de SP de actie voortzetten. Lanser en zijn SP partijgenoten zullen niet alleen langs de deuren in de wijk gaan, maar ook in de
Ophelialaan bij het winkelende publiek handtekeningen verzamelen.
“We hebben al handtekeningen van
mensen die op straat liepen en niet
in de wijk zelf wonen. Ook van hen
hebben we spontaan de reactie gekregen dat deze typisch Aalsmeerse wijk gewoon moet blijven zoals hij is.” Bent u als bewoner van
Aalsmeer het hier ook mee eens?
Stuur een mailtje naar het emailadres van SP bestuurslid wgburgers@gmail.com. Alle reacties en
handtekeningen zullen op een later tijdstip door de SP aan B&W van
Aalsmeer worden aangeboden. Het
burgerinitiatief zal vervolgens in de
gemeenteraad worden besproken.

Vooralsnog niets
weg na inbraak

Deelname team Westeinder

Eredivisie Zeilen begin juli
op Westeinderplassen
Aalsmeer - “De gemeente heeft
watersport hoog in het vaandel
staan. Wij zijn dan ook blij met het
vernieuwende topsport-evenement
Eredivisie Zeilen in Aalsmeer”, aldus
wethouder Jop Kluis. Bij Eredivisie
Zeilen strijden achttien toonaangevende
watersportverenigingen
om het landskampioenschap. Voor
Aalsmeer hebben de watersportverenigingen WV Nieuwe Meer en
WV Aalsmeer de krachten gebundeld en samen Zeilteam Westeinder
gevormd. Het team Westeinder bestaat naast de zeilbroers Robert en
Joop van Werkhoven uit nog achttien zeilers van WV Aalsmeer en WV
Nieuwe Meer variërend in leeftijd
van 14 tot 62 jaar. Een combinatie
van jeugdig talent en wedstrijdervaring. De jongste zijn Danique Bancken (14), Yannick van Wirdum (17),
Lotte Ketelaar (17) en Feike Tijsma
(17) en de oudste is Hans van der
Laarse (62), die al aan vele internationale zeilwedstrijden heeft deelgenomen en hiermee een groot aantal
prijzen wist te winnen.
Acrobatiek en samenwerking
Eredivisie Zeilen voldoet qua aantrekkelijkheid aan de wens van de
nieuwe generatie zeilers. Geen lange wedstrijden meer varen, maar
veel korte van maximaal een half
uurtje. Korte baantjes waar acrobatiek en samenwerking cruciaal
is. Het streven is om iedere deelnemende club vijftien races van maximaal twintig minuten per weekend
te laten varen. Van 20 tot 22 mei is
de Eredivisie Zeilen van start gegaan in de Gouwzee in Monnickendam, afgelopen weekend, 10 tot
en met 12 juni, was de Gieseplas in
Giesbeek de wedstrijdplaats en in
Aalsmeer vindt van 1 tot en met 3 juli
de derde speelronde plaats. In september vertrekken alle 360 deelnemende zeilers naar Veere in Zeeland
en de afsluiting is van 30 september tot en met 2 oktober in Almere. De Aalsmeerse zeilers gaan het
opnemen tegen teams uit Haarlem,
Den Haag, Muiden, Sneek, De Kaag,
Roermond, Uitdam, Groningen, Almere, Giesbeek, Heeg, Wolphaartsdijk, Roelofarendsveen, Breskens en
Den Bosch. Ieder wedstrijdweekend
levert een winnaar op. De winnaar
van de Eredivisie 2016 verdient het
exclusieve ticket voor deelname aan
de Sailing Champions League 2017.
De races zullen in Aalsmeer goed te
volgen zijn met behulp van live videostream en ‘gewoon’ vanaf het
Surfeiland en de Kudelstaartseweg.

De presentatie van het evenement
vond maandag 13 juni plaats in
het Fort Kudelstaart, dat komend
weekend (18 en 19 juni) het kleurige middelpunt vormt voor het
Aalsmeer Flower Festival. Overigens
is de overdracht van het Fort aan de
gemeente niet op 14 juni, maar op
14 juli. Het Eredivisie Zeilen vindt
plaats tijdens de Westeinder Water
Week, die gehouden wordt van 25
juni tot en met 3 juli met tal van activiteiten voor alle leeftijden.
Watersport gemeente
Wethouder Job Kluis: “Met de
Westeinderplassen hebben we in
Aalsmeer het grootste binnenwater in Noord-Holland en dat op
een kwartier rijden van Amsterdam. Aalsmeer heeft zestig jachthavens en met verschillende bootverhuurlocaties is er ruimte genoeg
om op het water te genieten. Het
college wil dat de watersportsector nog meer een economische motor van formaat wordt en het sterke bloemenimago verder uitbreiden.
De gemeente en het bedrijfsleven
zijn druk bezig om deze toeristische
kansen te verzilveren. Evenementen,
zoals de Westeinder Water Week
met onder andere de Eredivisie Zeilen en het Aalsmeer Flower Festival
zijn een middel om Aalsmeer verder
op de kaart te zetten.”
Westeinder Water Week
Tijdens de presentatie van de Eredivisie Zeilen vertelde Joost Kempers het een en ander over de Westeinder Water Week, die van 25 juni
tot en met 3 juli gaat plaatsvinden.
De week begint met proefvaren, de
combi Westeinder (zeilen) en de introductie van G-Force Rebel, geeft
de mogelijkheid om nader kennis te
maken met waterskien, wakeboarden, suppen, zeilen en surfen. Op
30 juni gaan totaal 433 kinderen uit
de groepen 7 van alle basisscholen
een bootje bouwen onder toezicht
van medewerkers van Koninklijk De
Vries en deze dag wordt een beachvolleybaltoernooi voor bedrijven georganiseerd. Uiteraard is er muziek,
live at the Poel op 29 juni, Jazz op de
haven van 1 tot en met 3 juli en Plaspop en aquapalooza op 2 juli. Spectaculair wordt vast de Rib Rally met
powerboten op 3 juli, tevens wordt
deze dag de Oude deuren Surf Cup
gehouden. Kijk voor alle evenementen op www.westeinderwaterweek.
nl. Meer informatie over de Eredivisie Zeilen is te vinden op www.eredivisiezeilen.nl.

Aanmelden kan tot 1 augustus

Kent u iemand die een
onderscheiding verdient?
Aalsmeer - In de gemeente
Aalsmeer zetten veel inwoners zich
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan wel worden voorgedragen. Kent u iemand

Kudelstaart - Op zaterdag 11 juni is tussen 16.30 en 22.00 uur
ingebroken in een woning in de
Edisonstraat. De dieven hebben
zich toegang tot het huis verschaft via de voordeur. De deur is
geopend met een breekvoorwerp.
De woning is geheel doorzocht,
maar vooralsnog lijken de bewoners geen spullen te missen. De
inbraak is gepleegd aan het begin van de Edisonstraat. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Winkelverbod na
diefstal
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni werd rond het middaguur door
een klant gezien dat een vrouw
een telefoonhoes uit de verpakking haalde en deze om haar telefoon deed in een winkel op het
Drie Kolommenplein.

Fietser gewond
na aanrijding
Aalsmeer - Op zaterdag 11 juni heeft even voor vier uur in de
middag een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Burgemeester Kasteleinweg en de Van
Cleeffkade. Een fietser en een automobilist hebben elkaar over het
hoofd gezien. De fietser, een 67
jarige man uit Aalsmeer, is ten val
gekomen en met zijn hoofd op
het wegdek beland. De inwoner
is per ambulance naar ziekenhuis
Amstelland vervoerd om de wond
op zijn achterhoofd te laten hechten. De automobiliste, een 19 jarige vrouw uit Den Bosch, kwam
met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten licht beschadigd.
De vrouw heeft dit direct gemeld
bij de bedrijfsleider. Deze heeft de
dievegge aangesproken. De 20
jarige vrouw zonder vaste woonof verblijfplaats heeft daarop het
hoesje terug gegeven.
Omdat ze nog niet langs de kassa
was, is geen proces-verbaal opgemaakt. Wel heeft de 20 jarige
een winkelverbod gekregen voor
een jaar.

Scooterrijder gewond na val
Aalsmeer - Rond half tien in de
avond heeft donderdag 9 juni een
ongeval plaatsgevonden op het
fietspad net over de Aalsmeerderbrug langs de Kruisweg. Een
scooterrijder is door nog onbekende oorzaak ten val gekomen
en buiten bewustzijn geraakt.
Door vrienden zijn direct de politie

en de ambulancedienst gewaarschuwd. De hulpdiensten waren
snel ter plaatse. Ook een traumaheli is naar het ongeval gevlogen. De scooterrijder is met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis.
De politie doet een onderzoek
naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: Marco Carels

Brand in loods Uiterweg
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
14 juni is brand uitgebroken in
een opslagkas aan de Uiterweg.
Even voor twee uur in de middag
kreeg de brandweer een melding
te gaan naar de loods waar een
uitslaande brand was ontstaan. Bij
aankomst sloegen de vlammen uit
de kassen en waren in de omtrek
dikke zwarte rookwolken te zien.

Het leek heftig, maar bleek goed
bedwingbaar. De brandweer had
het vuur snel onder controle. De
schade is daardoor beperkt gebleven. De politie en de ambulancedienst zijn eveneens ter plaatse
gegaan. Twee omstanders hadden
rook ingeademd en zijn door medewerkers ter plaatse behandeld.
Foto: Marco Carels

die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2017 (Lintjesregen). Uw aanvraag moet vóór 1
augustus 2016 bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor meer informatie over
de mogelijkheden om iemand voor te
dragen en de wijze waarop, kunt u
terecht bij Luci Beumer van de gemeente Aalsmeer via 0297-387511 of
per mail luci.beumer@aalsmeer.nl.

Rondleiding Sunny Neeter
in gemeentehuis vrijdag
Aalsmeer - Tot 20 juli exposeert
Sunny Neeter haar schilderijen in
het gemeentehuis Aalsmeer. Sunny is een Amstelveense kunstenaar,
die vanuit haar atelier in Aalsmeer
werkt. Sunny schildert intuïtief en
werkt met verschillende technieken. Zij volgde haar kunstopleiding
op de Filippijnen. Later volgde zij in
Amsterdam lessen bij Peter Schenk.
Van de Japanse leermeester Jiro Inagaki, leerde zij de techniek van het
papierscheppen (Kozo). In sommige
van haar schilderijen past zij deze
techniek toe. Sunny schildert zonder vooropgezet plan, laag over laag
en verwerkt verrassende materialen,
zoals zand, schors en ribbelkarton.

Sunny: “Vanuit de fascinatie voor
het verweerde oude oppervlak, zet
ik de historie om in een kleurrijk
heden. Zo ontstaan er sporen van
schoonheid en verval op het doek.”
Op vrijdagmiddag 17 juni om 14.30
uur is er een gratis rondleiding in
het gemeentehuis van Aalsmeer. De
rondleiding heeft als titel ‘Als muren konden spreken’ en wordt door
Sunny zelf gegeven. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
De tentoonstelling duurt nog tot 20
juli en is tijdens kantooruren op de
begane grond te bezichtigen. De
grote werken op de bovenverdieping zijn dan alleen vanaf de benedenverdieping te bekijken.

Mooi eindbedrag Roparun
Aalsmeer - Het eindbedrag van
estafetteloop Roparun 2016 is bekendgemaakt. Maar liefst 5.415.691
euro is in totaal opgehaald door alle deelnemende teams. Het bedrag
is ruim vier ton hoger dan in 2015.
De slotsom werd bij elkaar gelopen
door de 333 deelnemende teams die
de prestatieloop van Hamburg en
Parijs naar Rotterdam volbrachten.
De bijdrage van RoparunTeam Royal FloraHolland bedroeg dit jaar
32.000,97 euro. Een ploeg van ervaren en nieuwe teamleden heeft

dit mooie bedrag bij kunnen dragen aan stichting Roparun. Deze
einduitkomst is mede bij elkaar gebracht dankzij klanten en leden van
Royal FloraHolland, de acties van
de teamleden en steun van collega’s Medewerkers van Royal FloraHolland zetten zich al 18 jaar in voor
de Roparun. De stichting Roparun
tracht ‘leven toe te voegen aan de
dagen waaraan geen leven meer toe
te voegen is’. Met het opgehaalde
geld wordt de palliatieve zorg voor
kankerpatiënten gesteund.
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Project in zomervakantie

granten. “Deze moet er komen, hier
zijn afspraken over en de erbarmelijke woonomstandigheden met
uitbuiting nu is ook niet wat we in
Aalsmeer willen.”

Zomerondernemer: ‘Voor
jongeren die wat willen’
Aalsmeer - “Het project Zomerondernemer is er voor jonge mensen
die wat willen, die een droom hebben. Die droom wakkeren we aan en
we verleiden ze om ermee naar buiten te treden”, aan het woord coach
en docent Bernhard Schellenberger.
“Het project Zomerondernemer stimuleert jongeren om een bedrijf te
starten of een initiatief op poten te
zetten. Vooral een kwestie van ‘durven’ en ‘doen’. Nicky de Klerk was
één van de Zomerondernemers in
de regio Amstelland.”
Drie dagen training
Toen Nicky in aanraking kwam met
het project Zomerondernemer in de
regio Amstelland, was hij eerst wat
wantrouwig, maar hij besloot toch
om mee te doen. Bernhard Schellenberger: “We richten ons op jongeren die iets ánders willen doen
met hun zomervakantie. Een onderneming starten bijvoorbeeld. Voor
deze deelnemers begint de vakantie met een training van drie dagen,
die gericht is op typische ondernemersvaardigheden. Denk aan initiatief nemen, kansen zien, contacten
leggen, je idee presenteren, netwerken, dat soort dingen. In de weken
daarna komt de groep regelmatig bij
elkaar. We houden workshops, bespreken hoe het gaat met de projecten en brengen ook elke week een
bezoek aan een bedrijf in de regio.
Intussen werken de jongeren aan
hun eigen plan.”
Veel plezier
“We halen de deelnemers uit hun
comfort zone”, vervolgt Bernhard.
“Er komt bijvoorbeeld een moment
dat ze een envelop krijgen met tien
euro en de opdracht: zorg dat je
over een paar uur méér dan tien euro hebt. Dat gaat eerst heel aarzelend, maar na een poosje begint het
leuk te worden.” Naast de twee vaste coaches zijn er regionale ondernemers die zich beschikbaar stellen voor vragen en advies. Zo bouwen de jongeren meteen al aan een
netwerk. Het hele traject duurt zes
weken; dan is de vakantie voorbij.
In die weken wordt er keihard gewerkt. “Maar, zegt Bernhard, “we
hebben ook ontzettend veel plezier
met elkaar. Een van de deelnemers
klaagde dat hij vijftig folders had
rondgebracht en dat dit maar twee

klanten had opgeleverd. De groep
reageerde heel droogjes: dan moet
je misschien nog een paar keer vijftig folders rondbrengen.”
Zelfredzaamheid
In de groep van Amstelland was
Nicky een opmerkelijke deelnemer
omdat hij niet, zoals de meeste anderen, een eigen bedrijf wilde starten. In plaats daarvan had hij wel
een uitgesproken idee dat hij van
de grond wilde krijgen. Zomerondernemer is daar heel geschikt voor.
Bernhard: “Ondernemerschap gaat
vooral om zelfredzaamheid. Als ondernemer moet je zelf de lijnen uitzetten en het initiatief nemen. We
vragen geen uitgebreid ondernemingsplan; een half A4-tje is genoeg. Als het een goed idee is, gaat
het vanzelf groeien.”
Leren van fouten
Nicky: “Voor mij was de Zomerondernemer heel leerzaam; het was
een prima tijdinvestering. Ik heb
een mooi netwerk opgebouwd en
veel geleerd over ondernemen. Ik
heb geleerd op mensen af te stappen en te staan voor wat ik vind. De
coaches en de ondernemers achter
de Zomerondernemer hebben een
enorme passie om hun kennis over
te dragen. Wat ik ook sterk vond:
de ondernemers waar we op bezoek zijn geweest, waren heel open
over de fouten die ze ooit gemaakt
hadden. Daar leer je misschien wel
meer van dan van de succesverhalen. Ik heb geleerd te staan voor wat
ik vind.”
In de zomer
Zomerondernemer is de Nederlandse variant van een oorspronkelijk Zweeds idee om jongeren te
helpen met het starten van een onderneming. Twee Nederlandse ondernemers haalden het idee naar
Lelystad; daarna kregen de regio’s
Woerden, Zwolle en Amstelland hun
eigen Zomerondernemer. De komende zomer doen tien regio’s mee.
Jongeren kunnen zich aanmelden
via de website. De kosten worden
deels gedekt door landelijke fondsen en deels door lokale partners,
zoals de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: www.zomerondernemer.nl.

Misdaadmeter: Aalsmeer
zeer veilige gemeente
Aalsmeer - Aalsmeer is de veiligste gemeente in de AmsterdamAmstelland regio en scoort ook landelijk hoog op het gebied van veiligheid. Dat blijkt uit de misdaadmeter 2016 van het Algemeen Dagblad. De misdaadmeter rangschikt
gemeenten op het aantal delicten.
Aalsmeer staat op de 272ste plaats.
De veiligste gemeente in Nederland
is Ten Boer op de 385ste plaats.
Jeroen
Nobel,
burgemeester
Aalsmeer en portefeuillehouder
Openbare Orde en Veiligheid: “Uitgangspunt voor ons veiligheidsbeleid is dat Aalsmeer een gemeente
is waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren en waar
kinderen veilig kunnen opgroeien.
In ons beleid richten we ons onder meer op het terugdringen van

het aantal inbraken, vernielingen en
misdrijven. Uit de cijfers van de misdaadmeter komt naar voren dat ons
beleid werkt en dat we samen met
politie en onze andere veiligheidspartners op een goede manier aan
de veiligheid in Aalsmeer werken.”
De AD Misdaadmeter maakt gebruik van gegevens van de politie
over 2015. De ranglijst van (on)veilige gemeenten wordt bepaald door
te kijken naar de cijfers van tien delicten. Deze worden per gemeente
afgezet naar inwonersaantal én gewogen naar impact voor het slachtoffer.
Aalsmeer scoort op alle facetten relatief laag en is vergeleken met een
jaar daarvoor veiliger geworden.
Toen stond Aalsmeer nog op de
196ste plaats.

Grote oefening brandweer
Aalsmeer bij jachthaven
Aalsmeer - Op maandag 13 juni
heeft de brandweer een grootschalige oefening gehouden bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de
Uiterweg. De melding was dat in
een loods een boot vlam had gevat.
De brandweer ging ter plaatse met
drie tankautospuiten en de brandweerboot. Ter plaatse bleek het te
gaan om een middelgrote brand.
De brandweerlieden werden op de
proef gesteld, want bij deze oefening kwam ook reddingswerk om
de hoek kijken. De brandweerlieden

troffen een medewerker in paniek
aan bij een collega (pop), die vlam
had gehad. Bovendien wist hij te vertellen dat er nog iemand in de werkplaats aanwezig was. Deze ‘pop’ is
door de brandweer gered en met
spoed overgebracht naar de klaarstaande ambulance. En uiteraard is
de brand geblust. Een pittige klus,
maar een goede les voor de leden
van dit vrijwillige korps. Nieuwe collega’s zijn overigens nog steeds heel
welkom. Loop gerust eens de kazerne aan de Zwarteweg binnen of

Omwonenden Molenvliet: “Slechte communicatie met gemeente”

Twee of drie migrantenhotels
in Greenpark Aalsmeer?
Aalsmeer - Advocaat Lex de Jager toonde zich verbaasd en verbolgen. Slechts eenmalig vijf minuten inspreektijd krijgen van de gemeente om liefst 44 belanghebbenden te verdedigen tegen de plannen
om de Structuurvisie Greenpark aan
te passen, zodat arbeidsmigrantenhotels gerealiseerd kunnen worden.
De bewoners zijn tegen de komst
van het migrantenhotel aan de Molenliet.
Voor aanvang van de commissievergadering Ruimte en Economie afgelopen dinsdag 14 juni hielden de
bewoners een bijeenkomst in De
Oude Veiling. Advocaat Lex de Jager deed uit de doeken wat hij van
de plannen vindt, liet zich negatief uit over de houding van de gemeente ten opzichte van haar inwoners (slechte communicatie) en vertelde hoe hij de ‘gewraakte’ vijf minuten ging invullen. Het korte tijdsbestek heeft hij prima benut, zijn
betoog was duidelijk. De bewoners
in de omgeving van de Molenvliet

hebben zich verenigd in een belangenvereniging en hulp van een advocaat ingeschakeld om hun woongenot bewaard te houden.
Overrompeld
Ze voelen zich overrompeld en niet
gehoord door de gemeente. Nadrukkelijk werd gezegd dat de bewoners niets tegen arbeidsmigranten hebben, maar zich sterk afvragen of deze nieuwe (tijdelijke) Nederlanders hier wel op zitten te
wachten. Wonen met zo’n 200 anderen voor maximaal een half jaar
direct naast de Aalsmeerbaan van
Schiphol. Is dit de blijk van waardering voor deze harde werkers,
die in het Aalsmeerse bedrijfsleven
graag geziene werknemers zijn? De
fracties hadden twee uur nodig om
over de aanpassingen in de Structuurvisie en dus de komst van totaal drie migrantenhotel te praten
en een standpunt in te nemen. Er
waren naast advocaat Lex de Jager nog een vijftal inwoners, die

Midgetgolftoernooi om
Bloemenzegelbokaal
Aalsmeer - Een heerlijke zomeravond, droog en een prima temperatuur met enthousiaste deelnemers, ingrediënten voor een gezellige avond. Er zou namelijk gespeeld
worden om de Bloemenzegelbokaal!
En gespeeld is er, met enthousiasme hebben vijf koppels de twee rondes op de banen van Midgetgolfclub Aalsmeer gedaan. Ook de kinderen hebben heel erg hun best gedaan. Deelnemers aan dit toernooi
zijn trouwe bloemenzegelspaarders.
Na ontvangst met koffie en een stuk
verrukkelijke zelf gebakken tulband
(door één van de dames van de
midgetgolfclub) werd onder begeleiding van ervaren spelers van de
club en volgens het wedstrijdreglement door iedereen zijn of haar uiterste best gedaan om zo min mogelijk punten te halen. Na afloop van
de wedstrijd werd onder het nuttigen van een drankje en hapjes nagepraat en werd de telling gedaan
De winnaars van vorig jaar hebben

kijk op de website voor meer informatie. Een reactie van Arnaud Brouwer van jachthaven Stenhuis op de
best spectaculaire oefening: “Er zijn
negen waterstralen gebruikt om de

de wisselbeker mogen behouden,
omdat ze toen voor de derde keer
de wedstrijd hadden gewonnen. Het
koppel met de minste punten van dit
jaar, team Sloot, krijgt dus een nieuwe wisselbeker met inscriptie. Voor
de andere families waren er kleinere
bekers en bloemen, hun inzet mocht
er ook zijn, wat te zien is aan de uiteindelijke scores.
1. Team Sloot, 432 pnt
2. Team Van Weerdenburg, 485 pnt
3. Team Van Kampen, 569 pnt
4. Team Smit, 596 pnt
5. Team Boutkam, 604 pnt
Sinds ongeveer 26 jaar organiseert de
Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers dit gezellige toernooi
in samenwerking met de Midgetgolfclub Aalsmeer. Wilt u kans maken op
een uitnodiging om volgend jaar hier
aan deel te nemen, dan hoeft u dat alleen maar aan te geven op een volle
spaarkaart in het speciaal daar voor
bestemde vakje. Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op.

‘brand’ in de loods te bestrijden. Een
geweldig gezicht.” En een veilig idee
natuurlijk dat de brandweer beschikt
over diverse blus-mogelijkheden.
Foto: www.kicksfotos.nl

hun zegje kwamen doen en vroegen om nog eens goed naar onder andere de plekken van Schipholparkeren te kijken. “Door alle insprekers is een half uur verloren gegaan”, kopte Teun Treur van de VVD,
die deze woorden gelijk terugnam.
Het was natuurlijk niet zijn bedoeling om de inspreektijd als ‘verloren
ruimte’ te betitelen. Het is juist goed
om meningen van burgers te horen
over besluiten en plannen.
Of het migrantenhotel er komt?
Daar zijn de fracties nog niet helemaal uit. Er drukt een convenant
dat met de regio is ondertekend en
hiermee heeft Aalsmeer toegezegd
aan 600 arbeidsmigranten huisvesting te bieden. Fracties overwegen amendementen tijdens de
Raad in te dienen. Wordt het overigens dan een hotel voor arbeidsmigranten of wordt de opzet ruimer
en krijgen ook studenten, gescheiden mannen en vrouwen en misschien wel asielzoekers hier eveneens ruimte om zich tijdelijk te vestigen? PACT wil dit graag, maar wethouder Gertjan van der Hoeven uitte nuchter dat de gemeente hier
uiteindelijk geen zeggenschap over
krijgt. De mengelmoes zou wel kunnen zorgen voor een snellere inburgering, maar er wordt van uitgegaan
dat de huisvesting in eerste instantie echt bedoeld is voor arbeidsmi-

Ondersteuning bedrijven
De VVD stelde voor eerst de twee
hotels te bouwen, die ondersteuning krijgen van de hier gevestigde bedrijven. De migrantenhotels
aan de Japanlaan gaan ‘gerund’ en
ingevuld worden door de bedrijven zelf. Zuur in deze voor de bewoners rond de Molenvliet dat hier
wel goed overleg is geweest met de
bedrijven en omwonenden en gezamenlijk is besloten de voorziening
iets op te schuiven, verder van de
bestaande bebouwing af. Drie keer
200 woonplaatsen of twee maal 300
is het overwegen waard en geen
groot verschil, zo opperde de VVD.
Kijken hoe dit verloopt en dan eventueel de Molenvliet erbij betrekken.
Er ontstond enig gekibbel, maar het
kwam er uiteindelijk op neer dat de
andere fracties wel voor de ‘horeca’, want dat is de betiteling van
het migrantenhotel aan de Molenvliet, willen kiezen. Op de rand van
het bedrijventerrein en in de buurt
van bestaande bebouwing, winkels
en meer. Andere locaties zijn bekeken, zo gaf de wethouder aan, hij
noemde ze niet, maar de hoek bij
de Molenvliet komt als beste plek
uit de ‘bus’.
Discussieboompje
Eigenlijk zijn tijdens de vergadering
dinsdagavond niet alle wijzigingen
en aanpassingen in de Structuurvisie Greenpark ter sprake gekomen. Teun Treur stelde een tweede behandeling in commissieverband voor, maar zijn collega’s zeiden nee. Er is twee uur over gepraat, dat is voldoende. Ze gaan in
de eigen fracties in beraad, gaan de
betogen van de inwoners bekijken
en willen tijdens de vaststelling in
de raadsvergadering van 7 juli nog
wel een discussieboompje opzetten. Er wacht nu dus bestudeerwerk voor de fracties en huiswerk
voor de wethouder en de ambtenaren, want er staan nog veel vragen open en die willen de fracties
snel hebben om het definitieve besluit over de aangepaste Structuurvisie Greenpark Aalsmeer te kunnen nemen. Afwachten voor de bewoners rond de Molenvliet, die eigenlijk nog wel een goed en open
gesprek met de gemeente verdienen. Ze voelen zich na de commissievergadering van afgelopen dinsdag vast nog steeds niet echt gehoord. Advocaat Lex de Jager denkt
dat niets anders rest dan de rechtbank.
Voor nu, wordt vervolgd!
Door Jacqueline Kristelijn

Van links naar rechts: Maarten, Jessica en Arjan.

Jafrem Verhuur heeft alles om
feest compleet te maken
Aalsmeer - Eigenaar Arjan van der
Weele heeft altijd al ondernemer
willen worden. Tien jaar geleden is
dat ondernemen in familiekring begonnen. Min of meer hobbymatig.
Arjan: “Mijn schoonmoeder werd
vijftig en we wilden zo’n Sarah pop
voor haar huren. Van het een kwam
het ander. Er was nog niet zoveel
op de markt. Zo zijn we begonnen
met ‘Huur een opblaasfiguur’. Eerst
met vijf figuren, later met meer. Ook
kwam daar verhuur van tenten bij
en andere zaken, dus de bedrijfsnaam moest veranderd worden.
Omdat we met familie en aanhang
het bedrijf runde is de naam Jafrem
ontstaan. De eerste letters van onze
namen. We hebben de naam zo gehouden, maar we (mijn vrouw Jessica en ik) zijn inmiddels samen eigenaar.” Jessica valt bij: “En omdat
het alsmaar drukker wordt heb ik
sinds 1 maart van dit jaar mijn baan
opgezegd om volledig mee te kunnen werken in de zaak. We hebben
fulltime personeelslid Maarten in
dienst en daarnaast nog een parttimer en wat oproepkrachten.” Het
bedrijf is meermalen verhuisd van
locatie. Momenteel is Jafrem gevestigd in een keurige loods van meer
dan 800 vierkante meter aan de Mr.
Jac. Takkade 3 Unit O in Aalsmeer.
Voor-zomeraanbieding
Jafrem Verhuur heeft alles onder

één dak op het gebied van partyen attractieverhuur voor zowel bedrijven als particulieren. Arjan: “We
hebben luchtkussens, springkastelen, opblaasfiguren, tentenverhuur,
maar ook servies, glaswerk, meubilair en ballonnen maar beschikken ook over een complete cateringservice. Hiervoor werken we samen met regionale cateraars. Voor
een aangekleed feest bent u bij ons
dus aan het juiste adres. Tevens verzorgen we licht en geluid. Dat weten
sommige mensen niet, maar er kan
ontzettend veel bij ons. Meedenken
is ons streven en Nee zeggen proberen we zo min mogelijk.” Jessica: “Ik
ben momenteel bezig met het fabriceren van een reuzensjoelbak voor
een feest. Ook andere kinderspelletjes voor, onder andere, scholen
maken we zelf. Ja, we zijn creatief!”
Een springkussen kan al voor 65 euro gehuurd worden en een opblaasfiguur vanaf 50 euro. Tot en met 22
juli heeft Jafrem een mooie voor-zomer-aanbieding; Er wordt 10% korting gegeven op alle verhuurmaterialen. Het partyservicebedrijf hanteert lage bezorgkosten en leveringen in Aalsmeer en Kudelstaart zijn
zelfs dit jaar nog geheel gratis. Kijk
voor meer informatie op www.jafremverhuur.nl er is een webshop en
ook op Facebook is het bedrijf actief.
Door Miranda Gommans
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Drumfanfare Melomanie
verwelkomt wandelaars
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie uit Rijsenhout verzorgt al heel
wat jaren de intocht van de avondvierdaagse in Hoofddorp. Zo ook
afgelopen donderdag 9 juni. Onder zomerse weersomstandigheden
werden de wandelaars van de 5 en
10 kilometer aan de finish getrakteerd op muzikale klanken van Melomanie. Het was een zittend optreden waarvan het voordeel is dat er
andere nummers gespeeld kunnen
worden als met een lopend optreden. Hierdoor ontstond er veel variatie in de muziek. Nieuwe nummers zoals Zorro, Let it go, en One

direction werden voor het eerst tijdens dit optreden gespeeld. Voor
het slagwerk was dit het nummer
Stereo sounds.
De komende weken zijn er helaas
geen buitenoptredens meer voor
Melomanie. Tijdens de laatste oefenavonden, voordat de zomervakantie begint, zullen de muziekstukken op de lessenaar staan die met
de presentatieavond gespeeld gaan
worden. De presentatieavond zal
hoogstwaarschijnlijk eind oktober
plaatsvinden. Op de hoogte blijven?
Kijk dan op www.drumfanfaremelomanie.com

Feestweek Kudelstaart in volle gang

Stoere deelnemers Prutrace
Kudelstaart - Maar liefst 110 deelnemers kende de tweede editie van
de prutrace op de aanvangsdag van
de Feestweek in Kudelstaart. Zondag 12 juni begon met regen, maar
later klaarde het op en was het
goed weer met af en toe een zonnetje. Goed weer om een modderbad te nemen. Vooral jongeren namen deel aan dit best smerige evenement, maar ook enkele wat ouderen doorliepen het parcours door
diverse sloten rond sportpark Calslagen. Onder de deelnemers overigens niet alleen ‘stoere’ kerels,
maar ook meiden die niet bang waren om vies te worden. Het vele publiek moedigde de prutracers aan
en kon wel lachen om dit spektakel
met een luchtje. Na afloop wachtte
de douche bij RKDES op de deelnemers. En er was muziek van dj Joey
en veel gezelligheid.
Mike Multi Foundation
Van het inschrijfgeld van iedere
deelnemer gaat 1 euro overgemaakt
worden aan de Mike Multi Foundation. De stichting heeft als doel het
mogelijk maken en bevorderen van
sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het sportaanbod op dat terrein kwalitatief te
verbeteren en op deze wijze meer
aandacht te vragen voor de gehan-

dicaptensport. Initiatiefnemer van
de Foundation is Mike (Multi) van
der Laarse en uiteraard is hij zondag een kijkje gaan nemen bij de
prutrace. Hij vond het een leuk evenement, maar had niet de juiste kleding aan om ook een ‘duik in de
modder’ te nemen… Uiteraard was
hij blij met de cheque van 110 euro “Wij kunnen er weer mooie dingen mee doen.”
Beachvolleybal en familiedag
De Feestweek Kudelstaart is in volle gang en vindt nog plaats tot en
met zondag 19 juni. Vandaag, donderdag 16 juni, staat een pub quiz
op het programma. Wie heeft de
meeste kennis van en over het eigen dorp? Aanvang is 19.30 uur
en plaats van samenkomst is het
Dorpshuis. Vrijdag wordt bij de
jachthaven Kudelstaart Kulinair gehouden vanaf 17.00 uur, zaterdag
een beachvolleybaltoernooi op het
zand bij het Dorpshuis en ‘s avonds
hier een feestavond met optredens
van onder andere Danni, Robert Leroy en Quince en zondag vindt de
familiedag plaats met allerlei activiteiten voor alle leeftijden, waaronder rodeostier rijden en het kampioenschap eieren gooien. Kijk voor
meer informatie op www.feestweekkudelstaart.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Puber 2.0

Zes veteranen uit Aalsmeer kregen het Draaginsigne Nobelprijs voor de vrede uit handen van burgemeester Nobel. Van links naar rechts: Piet v/d/ Berg,
Erwin Huisman, Menno Vreeken, John Geerlings, Dirk Stevens en Johan v/d
Coolwijk. Foto: Arjen Vos Fotografie.

Veteranendag: Bijzonder
eervol en indrukwekkend
Aalsmeer - Op een zonovergoten
Raadhuisplein werd zaterdag 4 juni
de eerste Aalsmeerse Veteranendag
geopend met het hijsen van de veteranenvlag. Twee legertanks, ingezet
bij vredesmissies van Nederlandse
blauwhelmen in het buitenland, waren die ochtend al onder veel publieke belangstelling aangekomen en
gaven het geheel een militair tintje.
Veteranen van alle leeftijden werden
die middag letterlijk én figuurlijk in
het zonnetje gezet. Het bijzondere programma georganiseerd door
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer dat
zijn vervolg kreeg in de Burgerzaal
was een eerbetoon aan hen die zich
voor vrede en vrijheid hebben ingezet in binnen- en buitenland. Het
Koperkwintet van de Regimentsfanfare Garde ‘Grenadiers en Jagers’
zorgde voor een prachtige muzikale omlijsting. Als eerste sprak Burgemeester Jeroen Nobel in het bijzijn van twee hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Nederlandse
Krijgsmacht de veteranen toe: “Het
is goed dat Aalsmeer u met een eigen Veteranendag het respect en de
erkenning geeft die u toekomt, van
de mensen uit uw dagelijkse omgeving. Vaak weten mensen helemaal
niet dat hun buurman of buurvrouw
veteraan is. Vaak weten veteranen
van elkaar niet dat zij veteraan zijn.
Het is een eerbetoon aan u – oud
en jong, mannen en vrouwen - die
het Koninkrijk dienden in oorlogen
en bij vredesmissies, in binnen- en
buitenland.”
Zo’n 150 veteranen
In totaal kent Nederland 117.000 veteranen, Aalsmeer heeft er op dit
moment zo’n 150 die na de Tweede Wereldoorlog gediend hebben
in een indrukwekkend groot aantal
missies in vele landen. De jongste is
27, de oudste 93. Mannen en vrouwen die oorlogen en vredesmissies hebben meegemaakt en allemaal hun unieke, eigen ervaringen,
verhalen en herinneringen hebben.
Aalsmeer kent opvallend veel oudstrijders: 60 van onze veteranen zijn
ouder dan 70 jaar, 15 daarvan zelfs
ouder dan 90 jaar. Nobel: “Wij zijn
bijzonder vereerd dat velen van hen
ondanks hun hoge leeftijd vandaag
hier aanwezig zijn. En ik ben blij dat
ook vele ‘jonge’ veteraan (ingezet
na 1960) hier vandaag te gast zijn.”
Met een minuut stilte, gevolgd door
het Wilhelmus werden de veteranen
herdacht die tijdens hun inzet sneuvelden of ons daarna zijn ontgaan.

Draaginsigne voor de Vrede
In 1988 werd aan de dertien VNvredesmachten die in de periode
van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de
Vrede toegekend. Zes veteranen die
deel hadden uitgemaakt van deze
vredesoperaties kregen afgelopen
zaterdag door burgenmeester Nobel het bijbehorende Draaginsigne
Nobelprijs voor de Vrede VN militairen opgespeld: J.C. van de Coolwijk,
P. van den Berg, J.H.M. Geerlings,
E.H. Huisman, D.H. Stevens en M.
Vreeken. Met gepaste trots namen
zij het Draaginsigne en de bloemen
in ontvangst.
Respect en vertrouwen
Een ander hoogtepunt van de middag was ongetwijfeld de lezing van
Generaal buiten dienst Peter van
Uhm, oud-commandant der Nederlandse Strijdkrachten. Van Uhm verhaalde vervolgens op inspirerende
wijze over zijn persoonlijke ervaringen als militair, over 40 jaar leiding
geven onder soms moeilijke en risicovolle omstandigheden en over de
dingen in het leven die hem hebben gedreven en die ook nu in de
samenleving zo broodnodig zijn.
Waarden als respect, vertrouwen,
elkaar proberen te begrijpen voordat je een mening vormt en je verantwoordelijkheid nemen. Zo stond
bij hem de zorg voor zijn mensen altijd voorop, ook als dat onorthodoxe
maatregelen vergde. De vraag uit
de zaal over hoe hij omgaat met het
verlies van zijn zoon Dennis die in
Afghanistan sneuvelde ging hij niet
uit de weg. Na de lezing van Peter
van Uhm was het tijd voor ontmoeting op de meet & greet informatiemarkt. Daar kon men onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met de veteranen,
hun missies, Stichting Hulphond
Nederland en Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer. Bij de stand van Boekhuis
Aalsmeer kon men het boek van Peter van Uhm ‘Ik koos het wapen’
aanschaffen en door hem laten signeren. Een deel van de opbrengsten
werd door het Boekhuis geschonken aan Hulphond Nederland. Aan
de reacties van de aanwezige veteranen en hun families en vrienden
te oordelen die het een indrukwekkende en bijzonder eervolle Veteranendag vonden, was het een geslaagde middag. Met een jaarlijkse Veteranendag heeft Aalsmeer
voortaan een nieuwe traditie.
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer

Wijkoverleg Oost over
groen en jeugdwerk
Aalsmeer - Op maandag 20 juni vindt weer het wijkoverleg voor
Aalsmeer Oost plaats in De Mikado.
Gasten deze avond zijn Frank van
der Neut van de gemeente Aalsmeer
en Ivo Mouwen van Dock jongerenwerk. Frank komt uitleg geven over
de ‘kwaliteit van de openbare buitenruimte’, hoe de gemeente deze kwaliteit inschat, en wat dat voor
wijkbewoners betekent. Dock is per
1 januari aangesteld voor het jeugden jongerenwerk en Ivo komt graag
vertellen over hun plannen en ideeen. Verder is er in dit overleg ook
aandacht voor de gebruikelijke onderwerpen zoals verkeer, Schiphol
de ‘verrommeling van Oost’, Nieuw
Oosteinde 2, enzovoort. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in
de Mikado aan de Catharina Amali-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

alaan 66. De zaal is geopend vanaf
19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje. Meer informatie op www.wijkoverlegaalsmeer.nl

Viering 75 jarig jubileum
Vriendschap
Koffie, thee en chocola,
frisdrank, bier en wijn,
yoghurt, kwark, veel kleuren vla,
olie en azijn.
Brood, kaas, nootjes, rijst en meel,
snoep, koek, chips en drop.
Van alles ligt er veel te veel,
keuzestress volop!
Een overdaad aan soorten iets
waarin ik tussen loop.
Ik zoek een schap, maar ik vind niets.
Waar ligt een vriend te koop?
Marjan van Houwelingen

Martin Verhoef geridderd
Aalsmeer - Tijdens de viering van
het 75-jarig jubileum van Verhoef in
Aalsmeerderbrug op 10 juni jl. werden de directie en medewerkers
enorm verrast. De heer Martin Verhoef, als CEO van het bedrijf, kreeg
de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.
De heer Verhoef vertelt: “Het was
een grote verrassing voor mij dat op
een gegeven moment loco-burgemeester Reinders bij ons de kantine binnenkwam. Ik was zeer onder
de indruk van zijn speech, en vind
het echt heel bijzonder dat hij zich
zo in ons bedrijf had verdiept. Daar
heb ik veel respect voor. Het moment dat hij afrondde met de mededeling dat ik een ridderorde mocht

ontvangen zal ik nooit vergeten. Wat
een erkenning voor ons allemaal!
Geweldig dat onze jarenlange inzet en ons doorzettingsvermogen zo
beloond wordt.” Verhoef is een speler van wereldformaat op het gebied
van de veiligheid in de petrochemische industrie. De heer Reinders
benadrukte de omvangrijke werkgelegenheid voor de regio, het oog
voor ontwikkeling van jonge mensen en het sociale karakter dat kenmerkend is voor het familiebedrijf
Verhoef. Bij de onderneming werken
100 medewerkers, zij ontwerpen en
fabriceren unieke producten, zoals
vrijeval reddingsboten en gangway
systems die wereldwijd naar 67 landen worden geëxporteerd.

Aalsmeer - In deze column zou ik
het ‘t liefst hebben over de irritante
Marokkaantjes in Almere die bussen bekogelen, had ik het graag gehad over de licht getinte medemens
die wekelijks veelvuldig in het programma Opsporing Verzocht wordt
genoemd en wilde ik mijn mening
geven over die idiote moslimextremist die tekeer is gegaan in Orlando. Maar ik doe het niet. Ik wil alleen zeggen dat ik op dit moment
kotsmisselijk word van dat tuig en
dat wordt echt steeds erger. Wat mij
betreft mag je geloven wat je wilt.
Ik weet alleen niet zeker of Allah,
profeet Mohammed, Jehova of God
Almighty het allemaal zo bedoeld
hebben. Wat er echter wel in elk geloof naar voren komt, buiten het feit
dat je je naasten lief moet hebben,
is dat je nu eenmaal geen homofilie
mag bedrijven. Bij een van die geloven zijn er zelfs filmpjes voor kinderen opgedoken die homoseksualiteit
verbiedt en ontkent. Het is toch te
bespottelijk voor woorden. Tja, homo zíjn mag wel, maar de liefde úiten naar een medemens van dezelfde sekse.. nee, dat wordt niet getolereerd. Pure indoctrinatie als je het
mij vraagt. Maar ja, wie ben ik. Nee,
laat ik het gewoon lekker dichtbij
huis houden. Mijn hardleerse puberzoon bijvoorbeeld. Daar schort
het momenteel behoorlijk aan. Ik
heb mijn handen vol aan hem. Hij zit
in de derde van de mavo, staat op
dit moment 8 tekortpunten en hoeft
nog maar een maandje naar school.
“Joh, mam, maak je niet zo druk, ik
ga heus wel over. Moet gewoon ff
wat ophalen.” Iedere dag is er strijd
in huize Gommans en komen nagenoeg dezelfde gesprekken voorbij; “Heb je al geleerd?” “Kan ik je
al overhoren?” “Ben je nu al klaar?
Je bent nog maar een kwartier bezig!” en “Nee, niet chillen uit school.”
Het wordt er niet echt gezelliger op.
Mijn gedachten dwalen regelmatig
af naar mijn puberperiode. Ik zat op
het Snellius in Amstelveen en begon

na de brugklas braaf op havoniveau,
zakte al snel af naar mavo-havo en
aan het einde van de derde werd
me, wegens omstandigheden, uitdrukkelijk verzocht om een andere
school te gaan kiezen. Het werd de
dorpsmavo hier in Aalsmeer. Heette het toen al de Westplas? Ik weet
het niet. Het was een kleine openbare mavo en een stuk overzichtelijker
dan die, veel te gezellige, scholengemeenschap. Ik kwam wederom
in de derde klas. Mijn ietwat brutale gedrag, dat ik blijkbaar vertoonde op de vorige school, probeerde ik
angstvallig vast te houden, maar dat
werd toch wel érg snel de kop ingedrukt. Ik zat regelmatig bij de directeur aan zijn bureautje en werd
enorm in de gaten gehouden. En ze
kregen me onder de duim. Dat was
in een half jaar gepiept. Ik denk dat
toen bij mij het kwartje is gevallen.
Havo-vwo-advies en dan verdikkie de mávo niet halen? Nee, dat
ging me niet overkomen. Ik heb er
niet vreselijk mijn best voor hoeven doen, zat niet dagen achtereen te blokken, maar ik slaagde een
jaar later toch met prachtige cijfers
op D-niveau. Natuurlijk haalde ik,
naast voldoendes, nog genoeg kattenkwaad uit, maar het was te overzien. En het is uiteindelijk goed gekomen. Dat telt. En nu kom ik dus
weer even terug op mijn, net vijftien
geworden, huispuber. Leuke kleding
is zoveel belangrijker, muziek, gadgets, met vrienden chillen en skateboarden eveneens, maar jongen
toch, wanneer gaat dat kwartje bij
jou eens vallen? Dat moet dan nu
zo’n beetje gaan gebeuren hoor. Ik
weet dat meisjes altijd wat voorlijker
zijn in die dingen, een tikkie serieuzer wellicht, maar ik zou het zo zonde vinden als je na je, door de Samen Een zo mooi gegeven havo advies (waar we bijzonder trots op waren) af zou zakken naar kader-onderwijs of nu al naar het ROC moet,
want daar zitten dan weer veel jongeren met soms een totaal andere
denkwijze over verschillende onderwerpen, zoals cultuur en toekomstperspectief. En ik zeg daar verder
niks over. Nee, daar begin ik niet
aan. Dus lieve, dwarse, heerlijke puber 2.0 van me, wees wie je wil zijn,
word wat je wilt worden, maar in
‘godsnaam’, doe vooral nu nog even
goed je best op school.
Miranda Gommans

Aalsmeer Roest Niet:
‘Het was weer prachtig’
Aalsmeer - Ze hebben genoten, de
deelnemers aan alweer de negende
editie van het evenement Aalsmeer
Roest Niet. Tweehonderd nostalgische auto’s en motoren van voor
1 januari 1987 maakten een toerrit van zo’n 100 mijl door de regio.
De start en finish afgelopen zondag 12 juni was bij The Beach. Het
was voor de organisatie flink puzzelen om alle voertuigen een plaatsje
te geven. De ontvangst na de rit was
groots. Er werden allerlei bijzonderheden over de voertuigen verteld. Uiteraard werd ook de mogelijkheid geboden om alle auto’s en
motoren van dichtbij te bekijken en
hier is flink gebruik van gemaakt.
Het was gezellig druk bij The Beach.
Er was muziek van dj Kees Markman geheel in stijl, niet met cd’s,
maar met echte platen. Het bekoorde ook Ron Leegwater, de presentatie van het Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer. Toen Kees even weg
moest, nam hij snel plaats achter
de draaitafels en ‘dook’ in de bakken met vinyl. Kinderen konden deze middag hun eerste circuitervaring opdoen in een klassieke Bugatti trapauto. Er waren diverse prijzen
te winnen bij Aalsmeer Roest Niet,
voor de mooiste auto en de gezelligste deelnemers.
- Mooiste auto tot 1955: Simon
Verberg, Chevrolet 3100 Pick-Up,
1953

- Mooiste auto 1955 tot 1970: Pierre van der Steeg, Austin Healey
100-6,1959
- Mooiste auto na 1970: Mick
Maas, Audi 100 Coupé S, 1974
- Meest bijzondere auto: Roy
Baarse DKW, 1962
- Mooiste motor: Harry van Wijk,
BSA A10 Super Rocket, 1960
- Meest bijzondere motor: Goos
Bartels, Ariel VG 500, 1936
Winnaar overall: Geurt Plomp
Uit waardering voor zijn enthousiasme en deelname sinds de allereerste editie van Aalsmeer Roest
Niet, schrijft elk jaar circa 10 auto’s in waaronder minimaal zeven
BMW’s uit de jaren vijftig, zestig
en zeventig. Heeft niet alleen BMW
sterk op de deelnemerslijst gezet bij
Aalsmeer Roest Niet, maar is ook
bestuurlijk betrokken bij de BMW
Klassieke Autoclub Nederland uit
liefde voor het merk.
De winnaars van de Cor Millenaar
BV prijzen voor Mercedes-Benz
deelnemers:
- Cheque van 250 euro: Jaap
Roodenburg,
Mercedes-Benz
170 DS, 1953
- Cheque van 500 euro: Jill Sweijen, Mercedes-Benz 190, 1958
- Mooiste Mercedes-Benz: Tanya Elzas, Mercedes-Benz 190 SL
Cabriolet,1957
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Postduivenvereniging de Telegraaf

Cees van Vliet wint vlucht
vanuit Chateaudun
Aalsmeer - En weer was het weer
spelbreker en werd besloten in
plaats van donderdag, vrijdag in
te korven voor, als het even kon,
de eerste Dagfond (lange afstand)
vlucht van dit seizoen. De duiven
kregen eerder dan verwacht met
behoorlijke regen en onweersbuien
(hoosbuien) te maken. De 14-235
van Cees van Vliet uit Kudelstaart
heeft hier weinig van mee gekregen,
of zich er niets van aangetrokken,
want om 14.26.01 uur wist deze duif
met een gemiddelde snelheid van
1467,131 meter per minuut (ruim
88 kilometer per uur) het thuisfront
te bereiken. Comb. van Ackooy uit
Hoofddorp werd tweede en Gerard
en Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart
werden derde. Cees presteerde het
om met zijn 235 de 16e prijs in de
Afdeling Noord Holland tegen 5792
duiven te behalen, een mooie prestatie. De uitslag van de vlucht Chateaudun (Frankrijk) met165 duiven
en 13 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp

3. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
4. L. v.d. Sluis Uithoorn
5. Comb. Baas & Berg De Kwakel
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. W. Wijfje De Kwakel
8. E. Wiersma Amstelveen
9. J.H. van Duren Amstelveen
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. W. Grapendaal Aalsmeer
12. M. de Block Aalsmeer
13. J. Vijfhuizen Aalsmeer

Nieuwe Beachvolleybal League
Aalsmeer - Een spannende nieuwe 2 x 2 beachvolleybal competitie voor iedereen start aanstaande
vrijdag 17 juni, de Beachvolleybal
League. Elk team speelt vijf rondes.
Bij de vijfde ronde zijn er play-offs
en een finale. Alle deelnemers spelen gegarandeerd drie keer twintig minuten wedstrijden binnen een
tijdsblok van twee uur. Voor de winnende teams staan mooie prijzen
klaar. Alle wedstrijden worden ge-

filmd en zullen te zien zijn voor alle deelnemers op de desktop, tablet
en smartphone op www.yoursport.
com/ysbvl. Toe aan een nieuwe uitdaging en zijn jullie (twee spelers)
wel in voor een sportieve invulling
van de vrijdagavond? Doe dan mee!
Zowel dames als heren welkom. De
wedstrijden vinden plaats in The
Beach aan de Oosteinderweg 247.
Opgeven kan via www.beach.nl of
www.voorsport.com.

Eerste jeugd waterski en
wakeboard kamp
Aalsmeer - Afgelopen weekend
heeft Waterski Vereniging Aalsmeer
(WSVA) voor de eerste keer een
jeugd Waterski/Wakeboard kamp
georganiseerd. Vrijdag middag besloot de organisatie het definitief
plaatst te laten vinden, het weer zag
er redelijk goed uit voor het weekend. Zaterdag 7.30 uur verzamelden
alle vrijwilligers zich bij het clubgebouw op het Surf-eiland voor het
opbouwen van de tenten in de regen. Circa 09.00 uur arriveerden alle kinderen met een leeftijd variërend tussen de 8 en 15 jaar bij het
clubgebouw voor een korte briefing en groepsfoto, daarna meteen
het water op. Ongeveer 10.00 uur
hield het op met regenen en kwam
het zonnetje langzaam maar zeker
erbij. Het meest belangrijk was dat
er geen wind was waardoor het water optimaal glad was om de wake/
waterskisport te kunnen beoefenen.
De hele dag heeft de groep mooi
water gehad waardoor alle disciplines van de waterski sport beoefend
konden worden, zoals blootvoet waterskiën, slalomskien, wakeboarden

Stewardessen en piraten op 12e Juniorrace
Aalsmeer - Het spetterde een beetje voor aanvang, maar bij
de start was het droog en liet zelfs het zonnetje zich zien. De
twaalfde Junior Pramenrace is zaterdag 11 juni om 13.00 uur
van start gegaan. Liefst 25 pramen en bokken hebben op de
Westeinder en de Ringvaart allerlei opdrachten en spelletjes
gedaan. Alle boten zaten goed vol, zeker acht tot tien kinderen per boot. Eén praam was op het laatste moment toegevoegd aan de ‘stoet’. In deze boot zaten de zes kandidaatburgemeesters. De jongens en meisjes en de begeleiders en
captains waren prachtig verkleed. Er deden onder andere piraten wielrenners, feestbeesten, stewardessen, haaien, dolfijnen en aardbeien mee. Geweldig om te zien. Een zware ‘klus’
wel voor de jury, die de leukste en gezelligste praam of bok
moest kiezen.
De pramen en bokken waren uiteraard ook allemaal mooi en
passend opgepimpt. Thema was ‘Te land, ter Praam en in de
Lucht’ en dat met dit thema van alles te doen is, hebben de
deelnemers zeker bewezen. Het aantrekken van de Penta motor bij de start was overigens voor veel captains best lastig. Er
is heel wat ‘gezwengeld’ met het koordje. Het meest gehoorde
woord hierbij van Peter en Rody van het Junior bestuur: “Bijna!” De Junior pramenrace is uiteindelijk gewonnen door de
Mini Bierbaron. Dit team heeft als beste de opdrachten vervuld en de race het snelst gevaren. De winnaar van de sportmiddag, de Huftertjes, hoopte ook op plek nummer één tijdens de race, maar helaas of niet, het is plek zestien geworden. Aan de start van de Juniorrace ook nog een deelnemer
van ver, helemaal uit Zeeland en de Zeeuwse Krumels hebben
het goed gedaan. Heel goed zelfs, van startnummer zeventien
naar de derde eindtijd.
Prijswinnaars 2016:
- Jan Stenhuis Sportbokaal: De Huftertjes
- Eerste race (beker+ etentje in The Beach): Mini Bierbaron
- Tweede race (beker): Junior Stenhuismaatjes
- Derde race (beker): Zweeuwse Kruimels
- Het gebroken trekkoordje (gevulde tassen): Slinger ‘m erin
- Inleveropdracht (etentje Beach): Dreamteam
- Jury Prijs Vet Coolste Praam (mok): YoYojozefgang
- Smeergeld Trofee (middag zeilen): Muppies World
- Rode lantaarn (etentje Beach): De Dolfijnen
Foto’s: www.kicksfotos.nl

De officiële uitslag:
1. Mini Bierbaron
2. Junior Stenhuismaatjes
3. Zeeuwse Krumels
4. Aaltje Bagger Junior
5. Last Minute 2
6. Bel je me
7. Aalsmeer Import Junior
8. Junior Prutpraam
9. YoYojozefgang
10. Blick Black Bjoetiful
11. Praam Air
12. OK-team 2
13. De Dolfijnen (Scouting)
14. Junior wijze uit het Oosten
15. OK-team 1
16. De Huftertjes
17. De Buurtmeisjes
18. Tropical Pirates
19. Slinger ‘m ‘r in
20. Muppiesworld
21. De Club
22. Aprameja
23. Dreamteam
24. De Kinderburgemeesters
PS: De cijfers achter de uitslag
zijn de startnummers.

5
7
17
18
19
8
13
20
16
23
9
22
14
15
21
1
2
4
12
6
24
3
11
25

en trick skiën. De kinderen hebben
allemaal ontzettend veel bijgeleerd.
In de avond, na de zeer smaakvolle barbecue, mochten de kids uiteraard nog even een rondje op de banaan wat altijd een groot spektakel
is. Daarna is een kampvuur gemaakt
en konden de kids zich te goed
doen aan de marshmallow. Alle kids
waren volledig uitgeteld en zijn moe
maar voldaan naar bed gegaan.
De volgende ochtend een heerlijk
ontbijt in het zonnetje, en nog altijd windstil. Na het ontbijt meteen
het water op om weer lekker te skien. Na de lunch zouden de kinderen nog een keer het water op gaan,
maar helaas het weer sloeg om en
er dreigde regen en onweer. Gelukkig hebben de leiding en de deelnemers alles op tijd en droog binnen
gekregen, en bijna iedereen was al
zo moe dat ze het niet erg vonden
de laatste ronden over te slaan.
Al met al was het een zeer geslaagd
weekend. Volgend jaar gaat de Waterski Vereniging zeker een poging
doen om er weer zo’n zelfde succes
van te maken.

Aalsmeer - Het Biljart seizoen
2015//2016 is voorbij. De onderlinge
competitie bij de middag- en avondspelers zit er op en ook de teams die
in competitieverband spelen gaan
met vakantie. De vier Libre Competitie teams van Biljartvereniging
Aalsmeer hebben in het district
Veen- en Rijnstreek een redelijk seizoen gespeeld met een vijfde, tweede, zevende en tiende plaats. De
Dagcompetitie waar vier teams van
Biljartvereniging Aalsmeer in uitkomen behaalden een tweede, zevende, twaalfde en dertiende plaats. In
de finale Dagcompetitie 2e klasse libre werd een tweede, derde, vierde en zesde plaats bereikt. En dan
zijn er nog de persoonlijke kampioenschappen, in alle speelsoorten.
Deze worden allemaal in het district Veen- en Rijnstreek op diverse lokaties gespeeld. In de finales Bandstoten in de eerste, tweede en derde klasse een tweede en
derde plaats, twee keer een vierde,
de vijfde en zesde plaats behaald.
In de finales Driebanden de vier-

de plaats. In de finales van het libre
klasse twee tot en met vijf is twee
keer de eerste plaats bereikt, een
tweede plaats, twee keer de derde en de vierde plaats en de zesde
plaats. En dan waren er nog de Gewestelijke finales. Deze werden gespeeld in verschillende plaatsen in
Nederland. Dat is de volgende stap
naar het Nederlands Kampioensschap. Ook daar deden een aantal
Aalsmeerse spelers aan mee; in de
verschillende spelsoorten. In het libre spel 2e klasse een vijfde plaats;
In het libre spel 3e klasse een derde plaats; In het libre spel 4e klasse
een vijfde plaats en in het bandstoten 3e klasse een derde plaats.

Raymond eerste
bij dartavond

avond kwam hij op de derde plaats.
Met weinig achterstand werd Ben
van Dam vierde, vaste gastspeler
Peter Bakker werd dit maal vijfde.
Dit was even anders dan hij gewend
was. Franklin Dolk is op de zesde
plaats geëindigd. Er wordt nu nog
één dartavond gehouden en wel op
dinsdag 21 juni. Iedereen vanaf 16
jaar is welkom in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Inschrijven kan
vanaf 19.45 uur, aanvang 20.15 uur.
Deelname kost 2,50 per persoon.
Het nieuwe seizoen begint weer op
2 september,

Aalsmeer - De dartcompetitie verliep afgelopen dinsdag in het begin
voor menigeen een beetje stroef,
maar naarmate de wedstrijd vorderde werd het toch wel duidelijk wie
de meeste kans had om te winnen.
Deze eer ging naar Raymond van de
Weiden, die Sebastiaan Dolk als tegenstander had. Raymond heeft wel
z’n best moeten doen om hem voor
te blijven. Maar dat is darten, hoe
hoog je scores ook zijn, de dubbels
die moet je echt uitgooien. Sebastiaan moest met de tweede plaats
genoegen nemen. Ook al is Gilbert
van Eijk een geoefend darter, deze

In het komende seizoen 2016/2017
spelen in de Veen- en Rijnstreek negen teams mee van Biljartvereniging
Aalsmeer: Vier in Libre en vier in de
dagcompetitie en een nieuw opgezet Driebandenteam. Biljartvereniging Aalsmeer heeft haar clubhuis
in buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Zwemcompetitie jeugd

Jeugd atletiek

Minioren sluiten seizoen
af met veel medailles

Eerste AVA jeugdkamp
een groot succes
Aalsmeer - Van vrijdag 10 tot en
met zondag 12 juni vond bij AVA
Aalsmeer het eerste AVA Aalsmeer
jeugdkamp plaats. Atletiek wordt
steeds populairder, dat merkt ook
AVA Aalsmeer. De jeugd groeit,
vooral in de leeftijd van 5 tot en met
9 jaar. AVA Aalsmeer heeft hierop
ingespeeld door meer trainers op de
baan te hebben en te zorgen voor
meer wedstrijden en niet sport gerelateerde activiteiten. Een van die
activiteiten dit jaar was het organiseren van een jeugdkamp bij de atletiekbaan in de Sportlaan. Het eerste kamp stond in het teken van
de Olympische spelen. Op vrijdag
10 juni druppelden vanaf 18.30 de
eerste kinderen met ouders binnen, bepakt met tassen, luchtbedden, slaapzakken en kussens. Na
het afscheid nemen van de ouders
begon om 19.00 uur het avondprogramma. Kampleidster Dorine Been
legde de kinderen uit wat ze wel en
niet mochten doen. Na het plaatsen
van de Olympische vlam was het
kamp begonnen. De eerste activiteit
van het schilderen van vlaggen en
namen op t-shirts. Dit leverde hele mooie prestaties op. De kampleiding vond unaniem dat het mooiste
shirt geschilderd was door Carlijn,
maar eigenlijk waren alle t-shirts
heel mooi. Hierna konden de kinderen nog midgetgolfen en marshmallows opwarmen. Daarna was het om
22.00 uur bedtijd voor de jongsten.
De junioren mochten nog opblijven
tot 23.30 uur, waarna iedereen naar
bed ging. De eerste nacht leek natuurlijk meer op een spooknacht,
waardoor in ieder geval de kampleiding niet veel heeft geslapen.
Om 5.00 uur dachten de eerste kinderen, het was toen al licht, dat het
tijd was om te ontbijten. Gelukkig
gingen ze nog even slapen waarna
om 8.00 uur iedereen aan het ontbijt
zat. Na wat vrije tijd, begon om 10.00
uur de 10-kamp onder leiding van
spelleidster Eva van Ee. Na onderdelen als speerwerpen, landen-tikspel, vortex door poortjes werpen en
meer kwam team Jamaica met Nils,

Mette, Roanna, Tygo, Max en Lotte
als winnaar uit de bus. Na de lunch
ging de hele groep naar zwembad
de Waterlelie om lekker te zwemmen. Heen en terug ging lopend natuurlijk, want als je op atletiek zit, ga
je natuurlijk niet met de auto.
Bij terugkomst, waren Julie en Steven ook weer terug van hun middag bij het Schipholfonds. Ze hadden voor de AVA Aalsmeer jeugd
een geldprijs gewonnen, maar hoeveel. Bij hun presentatie lieten ze
zien een cheque te hebben ontvangen voor 1.500 euro voor nieuw trainingsmateriaal, daar was iedereen
heel blij mee.
Na de overheerlijke en gezellige barbecue was het tijd voor de
vossenjacht. Eva had diverse vragen bedacht en de kinderen zochten zich suf naar de juiste nummers
en de juiste antwoorden. Uiteindelijk werd de vossenjacht gewonnen
door het team met de jongste meisjes, Linn, Djuna en Mette. Om 22.00
uur was het bedtijd voor de jongsten die nu snel sliepen. De junioren
mochten nog tot 01.00 bij de vuurkorven zitten, maar toen was het
ook voor hun echt bedtijd. Iedereen
was zo moe, dat het snel stil was bij
AVA Aalsmeer. Ook zondagochtend
was het om 07.00 uur nog stil. Toen
iedereen wakker was, kon niemand
geloven dat het al bijna voorbij was.
Alle kinderen wilden, ondanks dat
ze moe waren, nog wel langer blijven. Na het ontbijt en nog even spelen was het toch echt voorbij. Om
10.00 uur werden alle kinderen opgehaald en kon de kampleiding het
kamp gaan opruimen. Om 11.00 uur
was alles opgeruimd en was het
eerste AVA jeugdkamp afgelopen.
Wil jij ook volgend jaar meedoen
met het AVA Aalsmeer jeugdkamp?
In juni 2017 vindt het tweede AVA
Aalsmeer jeugdkamp plaats. Ben je
nog geen lid, kom dan een keer kijken of meetrainen op de trainingsavonden van de jeugd op dinsdag
of donderdag vanaf 18.00 uur. Voor
meer informatie kan gekeken worden op www.avaalsmeer.nl onder
jeugd.

Vierde nationale titel voor 15 jarige

Daniël Giacon Nederlands
kampioen floretschermen
Aalsmeer - Op 11 en 12 juni vonden in de Topsporthal in Almere de
Nederlandse
Kampioenschappen
schermen plaats. Er werd gestreden
op de wapens degen, sabel en floret. De 15-jarige Daniël Giacon deed
mee op het wapen floret. Hij had zich
door zijn positie op de Nederlandse ranglijst direct geplaatst voor de
finaledag op zondag. Op deze dag
werd met een herkansingssysteem
geschermd. De Aalsmeerder stond
goed te schermen en had geen herkansingen nodig. Op dit senioren titeltoernooi behaalde hij door louter winstpartijen de halve finale. In
de halve finale schermde Daniël tegen SCA-trainer en meervoudig Nederlands kampioen Matthijs Rohlfs
een solide partij. De jonge schermer bleef rustig en geconcentreerd
schermen en wist de partij met 15-12
naar zijn hand te zetten. In de finale
stond hij tegenover de eveneens jonge Job de Ruiter (18). Beide jongens

behoren tot de Nederlandse jeugdselectie en hebben afgelopen jaar
internationaal mooie resultaten laten zien. Daniël bouwde al snel een
voorsprong op. Even begon zijn tegenstander een inhaalrace, maar
Daniël hield het hoofd koel en won
uiteindelijk met 15-10. Hij is hiermee de jongste Nederlands kampioen ooit op het wapen floret. Dit is
zijn vierde nationale titel in 2016, een
ongekende prestatie. Eerder werd hij
Nederlands jeugdkampioen Cadetten (U17) en Junioren (U20) en Nederlands kampioen met het SCAequipe. Ook internationaal boekte
hij mooie resultaten met een vijfde
plaats op de Europese Jeugdkampioenschappen als hoogtepunt. De ultieme droom van Daniël is meedoen
aan de Olympische Spelen. Om zich
te kunnen blijven ontwikkelen en
om dit doel te bereiken zoekt Daniel sponsors. Ga naar www.danielgiacon.nl voor meer informatie.

Feestelijke meesters- en
juffendag op Samen Een
Aalsmeer - Woensdag 8 juni zijn
de verjaardagen van de meesters en
juffen op OBS Samen Een allemaal
samen gevierd. Er is een vossenjacht rondom de school in het Centrum gehouden. De kinderen gingen de meesters en juffen opsporen, maar dat viel niet mee! Ze waren onopvallend vermomd als on-

der andere glazenwasser, bejaarde, sporter of tuinman. De mooiste vos was juf Marloes. Zij was
pas getrouwd en vormde met haar
man een prachtig bruidspaar voor
de kerk in de Dorpsstraat. Na afloop
zijn juf Marloes en haar man Dijar
feestelijk met een erehaag ontvangen op het schoolplein!

Inger van Dok (startnummer 98) in actie. Foto: Erik Witpeerd.

Atletiek junioren

Inger van Dok snel tijdens
45ste Gouden Spike
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 11
juni werd in Leiden voor de 45ste
keer de Gouden Spike georganiseerd. Een wedstrijd welke in het teken stond van het behalen van limieten voor de Olympische Spelen
in Rio en voor de Europese Kampioenschappen, die over een maand
van 6 tot en met 10 juli in het Olympisch Stadion in Amsterdam worden
gehouden. Met een sterk internationaal deelnemersveld met onder andere de Duitse discuswerper Robert
Harting (drievoudig wereldkampioen en de huidige Europees en
Olympisch kampioen) en de boomlange Europees kampioen op de
400 meter de Brit Martyn Rooney,
beloofde dit een mooie atletiekavond te worden in de Leidse Hout.
Voor de 15-jarige AV Aalsmeer juniore Inger van Dok betekende deze
wedstrijd als atlete haar eerste kennismaking met de internationale atletiekwereld. Jaarlijks mogen de 15
meest talentvolle juniores van Nederland op de middenafstand het
programma met een 800 meter openen. Inger liep wederom een goede wedstrijd. Het doel was om mee
te gaan in de race en na een snelle opening van 68 seconde over de
eerste ronde, liep Inger naar een
heel mooi persoonlijk record op deze afstand van 2:23.69 minuten.
AV Feniks in Amsterdam
Milan Biesheuvel (junior C) liep vrijdag 10 juni bij AV Feniks in Amsterdam opnieuw een uitstekende wedstrijd. Na vorige week zijn persoonlijk record op de 800 meter scherper

te hebben gesteld, deed hij dat op
vrijdagavond op de 400 meter. Milan finishte na 63.32 seconden. Nick
Ramdajanamsingh (junior B) verbeterde zijn persoonlijke record op
de 100 meter van vorige week met
1/100 seconde tot 12.23 seconden.
Op de 400 meter lukte het Nick net
niet om zijn persoonlijke record van
vorig jaar te verbeteren. Zijn tijd deze avond was 56.85 seconden.
Persoonlijk record in Waalwijk
Tot op heden kan het Mila team van
AV Aalsmeer terugkijken op een
succesvol baanseizoen. Na wat geschuif in het wedstrijd- en trainingsprogramma door twee afgelastingen afgelopen weekend werd er
besloten om woensdagavond 8 juni af te reizen naar Waalwijk. B-juniore Inger van Dok wilde haar tijd
op de 1500 meter fors verbeteren
om haar deelname aan het NK junioren op deze afstand veilig te stellen. Met haar tijd van 5.03.98 minuten, een verbetering van haar persoonlijk record met maar liefst 7 seconden kan ze tevreden terugblikken op haar wedstrijd.
C-junior Wessel Heil ging van start
op de 3000 meter en ook hij wilde
zijn eerder dit seizoen gelopen persoonlijke record naar beneden bijstellen. Tijdens de race over 7,5 ronde waarbij het tempo over de gehele race vlak werd gehouden, verbeterde Wessel zijn persoonlijk record met 22 seconden. Zijn tijd op
de 3000 meter was 10.30.16 minuten. Zowel Inger als Wessel finishten
als eerste in hun categorie.

Daniël Giacon (rechts) in actie. Foto: Ron Baltus.

Qui Vive teams winnaar
Jongste Jeugd Dag
Kudelstaart - Zaterdag 11 juni hebben zowel de Qui Vive meis-

jes en jongens de eerste plaats weten te bemachtigen tijdens de jaar-

Aalsmeer - Minioren Finales, en
wat is het een succes geworden
voor de Oceanus ploeg. Op een
viertal na zijn alle toppers in actie
gekomen. Gedurende het seizoen
2015 2016 heeft men zich proberen
te kwalificeren voor de finale’s in vijf
verschillende rondes. De middag
begon met de 100 meter vrije slag
wat meteen persoonlijke records
opleverde voor: Zarah Tas, Jayden
v/d Bijl, Loek Boerlage die ook meteen beslag legde op het zilver, Charlotte Bentveld, Verena Timmer, Pippi
Achterberg, die hiermee goud veroverde, Elise Schipper zwom het
brons veilig, Floris v/d Salm, Kyann
Elbaz, Mila van Duinhoven en Ebba
Vonk. De 200 meter wisselslag werd
ook zo een succes nummer voor
Mila van Duinhoven, Ebba Vonk en
Romee Veldt. Romee veroverde een
zilveren medaille maar viel na deze
race geblesseerd uit. Jort Kemp wist
iets van zijn tijd af te zwemmen, Jochem van Zanten was snel weg, te
snel helaas. Liam Breebaart finishte
als derde, maar zag het zilver op de
uitslagenlijst omdat Jochem te snel
gestart was. Jochem revancheerde zijn snelle start van de schoolslag en zwom het zilver veilig op de
100 meter rugslag waar hij zijn tijd
ook nog iets wist aan te scherpen.
Dan de 100 meter schoolslag. Lente Achterberg zwom maar liefst 9
sec van haar tijd af, vriendin Hannah Fokkema scherpte ook haar tijd
aan met 6 seconde en legde beslag
op zilver daar waar Elise het brons
opeiste. Kyann zat dan wel boven
zijn inschrijftijd maar zijn tijd was
wel goed voor zilver. Loek Boerlage
kaapte nog een zilver plak weg bij de
rug. Mila en Ebba deden het super
op de 100 meter vlinderslag. Jort en
lange afstanden, na 16 baantjes zag
hij een persoonlijk record van 11 seconde op het bord, Jochem knokte
met alles wat hij nog in zich had en
zijn tijd van 5.36,93 was goed voor
brons. De zondag begon al net zo
spectaculair als de zaterdag: Goud
voor Pippi en brons voor Elise, Floris
lag in een bloedstollend gevecht gewikkeld op dezelfde 50 meter vlinderslag en had zijn zinnen gezet op
goud en goud werd het. Kyann dook
met 56,63 met 3 seconde onder zijn
tijd en viel net buiten de prijzen. Ebba gleed weg bij de rugslag start
wat resulteerde in diskwalificatie.
Jort en Jochem , ofwel de 2 J’s, hadden megazin in de 100 meter vlinderslag. Zilver voor Jochem. Zarah
zwom een dijk van een 200 meter
wisselslag en zag 14 seconde van
haar tijd af gaan, onder wakend oog
van een super trotse mama. Jayden had tot zijn grote teleurstelling
een diskwalificatie gekregen op zijn
vlinderslag benen, dat was wel even
flink slikken om de tranen de baas
te worden. Loek knokte met elke ve-

zel in zijn lijf en was heel erg verbaasd toen hij een persoonlijk record van 5 seconde zag en dat het
nog goed was voor brons ook. Golden girl Pippi veroverde wederom
goud, nu op de 100 meter rug, Verena die zich door de rug heen worstelde haalde 11 seconde van haar
tijd af en ook Elise rammelde er 4
seconde vanaf. Het doel van de 2 J’s
was onder de 1 min 10 seconde op
het koningsnummer, Jochem dook
met 1.09,86 eronder en behaalde
goud, Jort 1.11,89 was goed voor
brons en een persoonlijk record. De
100 meter wisselslag leverde goud
op voor Pippi en een persoonlijk record. Elise zag er 14 seconde vanaf gaan. Mila van Duinhoven ging
super van start en bleef maar doorgaan, het signaal werd gegeven dat
er nog 50 meter was te gaan, de turbo werd aangezet en 7.16,54 werd
6.46,86 waarbij vader Paul zwaar
geëmotioneerd achter de speakertafel zat. Ebba die deed ook nog een
flinke duit in het zakje, zwom een
super strakke race en haalde liefst
23 seconde van haar tijd af. De laatste van het finale weekend waren
Jort en Jochem versus 200 wissel
Jort 3.10,32 en Jochem 2.56,76 goed
voor zilver en voor beide heren een
persoonlijk record.
Al met al zijn er 22 medailles veroverd waarvan 6 keer goud, 9 maal
zilver en 7 keer brons. 113 Persoonlijke records gezwommen en waarbij Floris v/d Salm zijn 100 meter
vrije slag tijd met 195% verbeterde.
Een seizoen met een geweldige afsluiting.

Voorstelling ‘Spelenderwijs’
Kudelstaart - Op zondag 12 juni heeft in Kudelstaart het jaarlijkse
leerlingenconcert van muziekschool
Spelenderwijs plaatsgevonden. De
ruimte waar de kinderen wekelijks
les hebben was omgetoverd tot een
heuse concertzaal met een echt podium en ook de spotlights ontbraken niet.
Veertien leerlingen hebben hun
beste beentje voorgezet om aan
het publiek te laten horen wat ze in

het afgelopen jaar allemaal geleerd
hebben. Ze brachten diverse liedjes en melodieën ten gehore, ieder
op zijn/haar niveau. Er werd daarbij
gemusiceerd op blokfluit, toetsen
en cimbaal (schootharpje). De zaal
zat vol met toehoorders en zij genoten zichtbaar van alle enthousiaste
inspanningen. Er werden heel wat
filmpjes en foto`s gemaakt en de
kinderen werden telkens beloond
met een welverdiend applaus!

lijkse Jongste Jeugd Dag bij AMHC
in Alkmaar. De twee eerstejaars Eteams streden tegen andere clubs
uit de omgeving en wonnen de
meeste wedstrijden of speelden
gelijk. Het thema was Olympische
Spelen en de meiden waren uitgedost in landenshirtjes, die ze voor
deze gelegenheid mochten lenen
van voetbalclub RKDES. Ailani, Esther, Eva, Evi, Fleur, Lotte, Manou
en Rosalie ‘kwamen uit’ voor Nederland, België, Italië, IJsland, Tsje-

chië, Spanje, Duitsland en Ierland.
Met de Olympische ringen op hun
voorhoofden geschminkt begonnen
ze fanatiek aan de vijf wedstrijden
zonder er één te verliezen.
Ook de jongens van de J6E2 Jip, Julius, Luc, Max, Thies en Tycho wisten veel doelpunten in Alkmaar te
scoren. Voor deze prestatie mochten ze allemaal een medaille in ontvangst nemen en een grote zak
snoep.
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Zonnige avondvierdaagse
met liefst 560 deelnemers

Zaterdag landelijke finale

Tess Braam wint voorronde
kampioenschap knikkeren
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 8 juni is één van de voorrondes
voor het NK Knikkeren georganiseerd in Kudelstaart. Tijdens de Buitenspeeldag op het Ad Verschueren-plein konden alle kinderen in
de leeftijd 6 tot en met 12 jaar uit
Aalsmeer en omgeving gratis deelnemen aan het toernooi. De organisatie van het NK Knikkeren was in
handen van Sportservice Haarlemmermeer, mede om buitenspelen
voor kinderen te stimuleren. Vanaf
13.00 uur konden kinderen zich inschrijven en om 13.30 uur ging het
toernooi van start met de poule fase. Tess Braam wierp zich direct op
als een belangrijke kandidaat, zij
vertelde vooraf dat ze veel won op
het schoolplein van haar vriendinnen. Ook de Nederlands Kampioen

van 2014, Jorn Sangers was er om
te proberen zijn titel weer te heroveren. Tijdens de poule fase werd er
hard gestreden voor een plek in de
finaleronde waarvoor 16 kinderen
zich uiteindelijk hadden geplaatst.
In de kwartfinale speelde Tess tegen Jorn een echte kraker, die uiteindelijk werd gewonnen door Tess.
Na een zinderde halve finale plaatsen Tess Braam en Hein Smit zich
ten koste van Qaasim en Milan Mitic. In de finale won Tess uiteindelijk
van Hein met een minimaal verschil,
waardoor Tess zich kampioen mag
noemen van deze voorronde.
De beste 16 kinderen van dit toernooi hebben zich gekwalificeerd
voor landelijke finale die aanstaande zaterdag 18 juni wordt gehouden
in Dierenpark Amersfoort.

Ouderbijeenkomst over
verkeer op het Roefje
Rijsenhout - Als afsluiting van het
thema verkeer was er vrijdagochtend een ouderbijeenkomst op het
Roefje. De afgelopen drie weken
hebben de kinderen gespeeld en
gewerkt rondom het thema verkeer.
Met de ouderbijeenkomst was er de
gelegenheid om samen met een adviseur en andere ouders ervaringen
en tips uit te wisselen, waarin ook
de rol als ouder in de verkeersopvoeding aan de orde kwam. Door

middel van de knutselwerkjes en foto’s van de kinderen waren de activiteiten van de kinderen te zien. Ondertussen waren de kinderen lekker
buiten aan het spelen nadat ze eerst
met de ‘bus’, gemaakt van het speelstuur en de stoeltjes erachter, naar
buiten waren gegaan op de klanken
van het liedje van ‘de wielen van de
bus’. Het was een geslaagde ochtend met een mooie opkomst van
de ouders.

Buitenspeeldag: Geweldig!
Aalsmeer - Onder zonnige weersomstandigheden heeft woensdag
8 juni de jaarlijkse buitenspeeldag
voor kinderen plaatsgevonden. In
Oosteinde werd onder leiding van
Marie-Louise Hoes en vele vrijwilligers Bobbie’s Buitenspeeldag gehouden. Kinderen konden zich uitleven op springkussens, deelnemen aan workshops dansen, trommelen en theater met medewerkers van het Cultuurpunt, die ook
actief waren bij de buitenspeelmiddagen in Kudelstaart en bij de Dolfijn in de Baccarastraat. Er zijn geen
ongelukken gebeurd, slechts vier
pleisters geplakt, één splinter verwijderd en vier keer koele doeken
gelegd op verzwikte enkels en een
scheenbeen. Nog meer leuke weetjes: Er zijn in Oosteinde meer dan
700 ijsjes uitgedeeld, 150 appels
en 150 bananen in partjes gesneden en vanwege de warmte honderden bekers water uitgedeeld. Marie-Louise Hoes van Bobby’s Buitenspeeldag kijkt heel tevreden terug. “Het was een geweldige straatspeeldag. Iedereen bedankt en volgend jaar weer.” Sportservice Haarlemmermeer was op alledrie de locaties aanwezig met voetballen en
in Kudelstaart de voorronde van het
NK knikkeren. Bij de Dolfijn waren
er spelletjes en er werd, net als in

Oosteinde, muziek gemaakt op emmers met stokjes. In Kudelstaart,
aan de Graaf Willemlaan was van
alles te beleven, zoals levend sjoelen met zwembanden in een waterbassin, een 21 meter lange stormbaan, broodjes bakken, stoepkrijten,
steltlopen, grote sjoelbak, schminken en Cultuurpunt Aalsmeer gaf
een workshop Improvisatietheater en een workshop Breakdance.
Ook waren er volop gezonde traktaties in de vorm van appels, bananen
en komkommer en dat alles gratis
en voor niks! Mede door het mooie
weer was de opkomst ongekend
hoog; maar liefst 300 kinderen kwamen lekker buitenspelen. Ook de
buurtbewoners kwamen regelmatig
langs om een kijkje te nemen of een
praatje te maken. Aan de organisatie en het laten slagen van de buitenspeeldagen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben ook de jeugdorganisaties Dock en De Binding hun
medewerking verleend. Allen kijken
terug op een bijzonder geslaagde
dag waar jong en oud van genoten
heeft! Een reactie van een jeugdige
inwoner na afloop: “Ik zou willen dat
het elke dag buitenspeeldag is.” Deze reactie is toch wel hét bewijs dat
het in Aalsmeer en Kudelstaart heel
gezellig is geweest en dat de kinderen zich prima vermaakt hebben.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag 11 juni heeft het Schipholfonds de donaties uitgereikt aan de
53 winnaars van de Schiphol is jarig jeugdactie. Totaal is een bedrag uitgereikt van 106.098,55 euro. Jos Nijhuis, President & CEO van
Schiphol, opende samen met Olympisch snowboard kampioene Nicolien Sauerbreij de feestelijke middag, waarna alle kinderen na een
gezamenlijke warming up in groepen deel namen aan clinics voetbal,
rugby, hiphop, volleybal, squash,
cricket, bootcamp en klimmen op
de klimmuur. De gezellige middag
werd feestelijk afgesloten met de
uitreiking van de cheques. Meike
Kwaks van F.C. Aalsmeer mag voor
2.226,29 euro nieuwe trainingsmaterialen voor ‘haar’ voetbalclub ko-

pen. Cedric, Esther en Romaine Helmer hebben een cheque van 709,50
euro gekregen voor de aanschaf
van zeiltjes voor de Optimisten van
Watersportvereniging Schiphol. Julie Witteveen en Steven Waasdorp
kunnen 1.500 euro besteden aan
nieuwe trainingsmaterialen voor
Atletiekvereniging Aalsmeer, Jikke
van der Meer kreeg een cheque van
914,25 voor materialen voor ritmische gymnastiek bij SV Omnia 2000
en Nikki Bosse kan Funny Horse
verblijden met de aanschaf van een
juryhokje voor 2.500 euro.
De bestuursleden van het Schipholfonds reikten de donaties uit, met
als klap op de vuurpijl nog een extra
donatie van 1.000 euro, die werd gewonnen door jeugdlid Meike Kwaks
van F.C. Aalsmeer..

ideeën zijn welkom. Ouders die mee
willen helpen ook! Met water, bananen, appeltjes, ijsjes en de door de
ouderraden van de drie basisscholen verzorgde drinkposten met limonade en iets lekkers werden de lopers goed verzorgd. De EHBO heeft
gelukkig weinig pleisters hoeven
plakken en de verkeersregelaars op
de route zorgden voor een veilige
oversteek.
Slotfeest
De lopers werden op de slotavond
op het schoolplein van de Rietpluim
muzikaal ontvangen door aanstormende dj-talenten van ‘House of
Beats’ van René van Aken. Met
nieuwe medailles om werd er zelfs
nog gedanst!

Vislessen voor jeugd 7 tot
met 12 jaar bij Vislust

Wandelfeest nu in Aalsmeer

Schipholfonds reikt cheques
uit aan winnaars jeugdactie

Kudelstaart - Maar liefst 560 deelnemers liepen op 6, 7, 8 en 9 juni afstanden van 5 of 10 kilometer door
een zonnig Kudelstaart. Nieuwe organisatie, samenwerking met de
ouders en scholen, andere routes,
een goedbezochte facebookpagina, andere opzet van de afsluitingsavond en verschillende sponsors
maakten, samen met de enthousiaste wandelaars en het mooie weer,
een geslaagd wandelfeest.
De organiserende ouders (Ardie
Balder, Inge van Berkel, Eva van
Driel, Yvonne van Noord, Maaike
van Son, Denise van Zwieten en Lideweij Edeling) zijn blij met alle positieve reacties. Volgende week zitten ze bij elkaar om te evalueren en
plannen te maken voor 2017; tips en

Aalsmeer - Een stralend zonnetje was er niet, maar het was droog
en niet koud, prima weer om de
avondvierdaagse te gaan lopen.
Na Kudelstaart wordt deze week in
Aalsmeer door heel veel kinderen en
ouders deze ontdekkingsreis door
de gemeente gelopen. Maandag 13
juni was de eerste dag. Er werd in
eerste instantie gewaarschuwd voor
code oranje met veel regen en onweer, maar alleen in het Oosten van
het land. De voorspelling was juist,
in Aalsmeer is het droog gebleven.

Het wandelen ging prima, best snel
zelfs. Ook dinsdag werd gevreesd
voor regen. Overdag forse buiten,
maar in de middag klaarde het op
en is het ook ‘s avonds droog gebleven. Vandaag, donderdag 16 juni,
is alweer de laatste dag en worden
de wandelaars aan de vijf of de tien
kilometer gezamenlijk gehuldigd bij
het dagelijkse begin- en eindpunt,
de atletiekbaan in de Sportlaan. Vergeet de bloemen niet, het zijn allemaal kanjers!
Foto: Eric-Jan Kemp

Aalsmeer - Hengelsportvereniging
Vislust organiseert ook dit jaar weer
activiteiten voor de jeugd. De leden gaan visles geven aan kinderen
van 7 tot en met 12 jaar. De lessen
staan onder leiding van de viscoach
van Vislust met assistentie van ervaren vissers. De les bestaat uit twee
avonden en een middag in theorie
en praktijk, de kosten zijn 5 euro per
deelnemer.
De lessen zijn op dinsdag 21 en
donderdagavond 23 juni van 18.30
tot 21.00 uur en zaterdagmiddag
25 juni van 14.00 tot 17.00 uur. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij de verkoopadressen van de Vis-

pas, of via de website A.H.V. Vislust- Aalsmeer onder jeugd/vislessen 2016. Deze lessen worden gegeven in en bij buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Zij die deel
wensen te nemen kunnen zich inschrijven, Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
het secretariaat van visvereniging
Vislust Aalsmeer, A.C.J. Nisters via
0297-328364 of bij K. Noordhoek via
0297-323225 of 06-53291221 ook
per e-mail info@vislust-aalsmeer.nl.
Wacht niet te lang, want vol is vol.
Alle deelnemers mogen een hengel
van Vislust lenen, zodat ieder met
hetzelfde materiaal vist.

Waarom heet een boterham een boterham?

Immanuel in de bakkerij

Benoeming voor aanvang Juniorrace

Sophie van Raaphorst nu
echt kinderburgemeester
Aalsmeer - Voor de start van de Junior Pramenrace zaterdag 11 juni is
Sophie van Raaphorst officieel benoemd tot kinderburgemeester. De
11 jarige leerlinge van basisschool
De Zuidooster neemt de ‘baan’ over
van Vince Boom, de eerste kinderburgemeester van Aalsmeer. Sophie
is de tweede en gaat zich een jaar
lang inzetten voor kinderen en ouderen, zo liet zij tijdens haar campagne
weten. De ambtsketen kreeg Sophie
uit handen van burgemeester Jeroen

Nobel en wethouder Gertjan van der
Hoeven. Tijdens dit officiële moment
is ook, nu oud-burgemeester Vince
Boom bedankt voor zijn inzet afgelopen jaar.Sophie’s eerste job vond gelijk na de benoeming plaats. Samen
met de burgemeester stapte de kinderburgemeester in de juryboot van
de Junior Pramenrace om het leukste en gezelligste team te kiezen. De
twee kregen hierbij hulp van twee
zwemjuffen van de Waterlelie.
Foto: www.kicksfotos.nl

Rijsenhout - Op maandag 13 juni bracht groep 5/6 van CBS Immanuel een bezoek aan de bakkerij
in Burgerveen. De kinderen kregen
een rondleiding door twee bakkers;
namelijk de bakker van het brood
(vader van een van de leerlingen)
en de bakker van het banket. Wat
een leerzame rondleiding voor de
leerlingen. Het leren over het maken van een brood uit een boek valt

in het niet bij het leren in een bakkerij. Er werd door de bakkers uitleg gegeven over de machines, over
de ingrediënten, over de gereedschappen, over de hygiëne en noem
maar op. De kinderen schroomden
niet hun vragen aan de bakkers te
stellen. Alleen op de vraag: “Waarom heet een boterham een boterham?”, moesten beide bakkers het
antwoord verschuldigd blijven.
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Kinderburgemeester Sophie te gast

Afscheid Jan Kwak en Jeroen Vendrik

Aalsmeer - Grote kans dat u Radio
Aalsmeer medewerkers tegenkomt
bij het Flower Festival. Het programma ‘Weekend Magazine’, elk weekend tussen 14.00 en 17.00 te beluisteren, zendt live uit vanaf locatie. Op
zaterdag is de studio te vinden in de
Historische Tuin en op zondag vanuit Fort Kudelstaart. ‘Weekend Magazine’ is het radioprogramma dat
aandacht besteedt aan de lokale
cultuur, sport en actualiteit. Interesse om zelf ook radio te maken? Het
programma wordt in wisselende samenstellingen gemaakt en kan altijd
versterking gebruiken. Stuur een email naar info@radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering heeft Basketbal Vereniging
Aalsmeer afgelopen week afscheid
genomen van twee prominente bestuursleden.
De heer Jan Kwak heeft zich gedurende vier jaar als secretaris ingezet en in die periode gezorgd voor
een grote zichtbaarheid van de vereniging met name in de lokale pers.
Ook de communicatie binnen de
vereniging werd middels nieuwsflitsen en een regelmatig verschijnende nieuwsbrief naar een hoger plan
getild. Jan was een drijvende kracht
in het bestuur en wist telkens met
nieuwe initiatieven het verenigingsgevoel binnen de vereniging te stimuleren.
Na zeven jaren trouwe dienst kwam
er ook een einde aan het financiële
bewind van de penningmeester, de
heer Jeroen Vendrik. Jeroen heeft
mede gezorgd voor een stabiel financieel beleid, waardoor de begrotingen jaar na jaar werden gerealiseerd. Op initiatief van Jeroen is de
vereniging overgegaan op het automatisch incasseren van de contribu-

Bestuurswisseling Basketbal
Vereniging Aalsmeer

Radio Aalsmeer live vanaf
Aalsmeer Flower Festival

Westeinder Water Week
Iedere donderdag om 18.00 uur is
het programma ‘Halte Zwarteweg’
te beluisteren. Het radioprogramma wordt gemaakt door een groep
cliënten en vrijwilligers van de Heliomare Dagbesteding, gevestigd
aan de Zwarteweg. Het maandelijkse lifestyleprogramma ‘That’s Life’

met Jenny Piet en Rinus van Itterzon (techniek) is donderdag 16 juni weer te beluisteren. Vrijdag zal de
nieuwe Kinderburgemeester Sophie
langskomen in ‘Let’s Go’. Zij is de
opvolger van Vince en heeft sinds
afgelopen zaterdag zijn ambtsketting mogen overnemen.
Iranees in ‘Door de Mangel’
Al 130 keer hebben de presentatoren
Mylene en Elbert Huijts een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter
in de studio ontvangen. Afgelopen
maandag was het Hans van Leeuwen
die plaats nam achter de microfoon.
Hans van Leeuwen heeft Aris Avesta uitgenodigd. Tussen 19.00 en 20.00
uur zal de Iranees plaatsnemen in de
studio. Hij is gevlucht met zijn gezin
vanwege zijn christelijk geloof vanuit
Iran in Kudelstaart terecht gekomen.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel en via
de website www.radioaalsmeer.nl.

Duikteam oefent veiligheid
Aalsmeer - Nadat in mei de leden
van Duikteam Thamen weer geschoold zijn op reanimatie stond afgelopen donderdagavond geheel in
het teken van redden. Vanaf 19.00
uur werd er eerst gestart met theorie en aansluitend oefenen in het
zwembad. Tijdens de theorie sessie
is er vooral aandacht voor de 112
alarmeren en het gebruik van de
zuurstofkoffer(s). De cursisten krijgen diverse ‘cases’ voorgeschoteld
in de vorm van een rollenspel waar
vervolgens adequaat op moet worden gereageerd. Voor de 112 alarmering is de ‘check je stek’ heel belangrijk om te weten wat je locatie is
en welk ziekenhuis of dokterspost in
de buurt is.
Na de theorie wordt er met volledige duikuitrusting aan in het zwembad geoefend om het hele proces

van redden te doorlopen. De deelnemers krijgen te maken met een
buddy die zelf niets meer kan en al
dan niet bewusteloos is. Het is de
bedoeling dat de redder de drenkeling van de bodem haalt, naar de
kant vervoert, de uitrusting af doet
en de drenkeling (met wat hulp) op
de kant brengt. Eenmaal op de kant
dient het slachtoffer zuurstof toegediend te krijgen en moet er een
correcte 112 melding worden gedaan. Niet alles verloopt vlekkeloos,
soms zijn het details, maar vooral het moment van een 112 melding doen blijft lastig. Zeker als je
bij een slachtoffer niet overduidelijk kan zien wat hij of zij mankeert
zet dat de cursisten wel eens op het
verkeerde been. Het was een leerzame avond en zeker voor herhaling
vatbaar.

ties, waardoor problemen met de inning tegenwoordig tot een minimum
worden beperkt.
Na de vergadering werden beide bestuursleden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en verdiensten voor de vereniging, waarna aan de bar op informele wijze het
afscheid werd beklonken.
Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit de volgende leden:
voorzitter Rob Thomas, secretaris
Volkert Deen, penningmeester Anniko van Daalen, wedstrijdsecretaris
Harold Stokman en assistent wedstrijdsecretaris en algemene zaken
Sebastiaan Stokman.
Met de ledenvergadering is een einde gekomen aan een enerverend
basketbal seizoen. De trainingen
zijn inmiddels gestopt. Het technisch kader zal de laatste voorbereidingen nog doen voor het nieuwe seizoen en daarna is de focus op
vakantie vieren.
De trainingen starten weer op donderdag 1 september in sporthal De
Bloemhof. Geïnteresseerden kunnen zich ook tijdens de vakantie
aanmelden via info@bvaalsmeer.nl.

NK Atletiek Masters

Medailles voor Ellis en Wim
Wedstrijdzeilen

6-uurs van Westeinder
terug van weggeweest
Aalsmeer - Na jarenlange afwezigheid werd zondag 12 juni de
6-uurs van de Westeinder weer verzeild. De organisatie was in handen
van Westeinder Zeilwedstrijden en
evenals vroeger de Watersport Vereniging Schiphol. De dag begon met
zeer weinig wind. Over de eerste
ronde van 6,1 kilometer werd door
het snelste schip nog 1 uur en 55
minuten gedaan en de langzaamste
zelfs 2 uur en 27 minuten!
Maar net na de middag passeerde een buienlijn met wat onweer.
Aan de kant van Kudelstaart zat er
wind in, waardoor toch nog twee
boten met de spinnaker op in een
zg. Chinese gijp kwamen. Richting
Aalsmeer bij het starteiland bleef
het echter bij gewoon iets meer
wind. Na de buienlijn ging de zon
nog schijnen en stak er een west/

zuidwesten wind op van 10 tot 13
knopen; zo kon er ‘s middags prima worden gezeild. Stefan van der
Zwaard (WVAalsmeer) sleepte na 6
uur zeilen met zijn International806
de eerste plek in de wacht; hij legde op gecorrigeerde tijd 35,83 kilometer af. Tweede werd Gofried Suyk
met een H-Boot (35,42 kilometer).
In de open boten won Lotje Meijer (WVAalsmeer); zij legde gecorrigeerd 32,64 kilometer af. Frans Gobel werd met zijn Randmeer op korte afstand tweede (32,55 kilometer).
In de jeugdklasse won Wouter van
Oversteeg (WVSchiphol).
Organisatie en zeilers zien terug op
een mooi evenement dat volgend
jaar op zondag 11 juni gaat worden
voortgezet. Die datum kan dus al in
de agenda.
Herman van der Meyden

Aalsmeer - In het weekend van 11
en 12 juni organiseerde het Amersfoortse Altis het Nederlands Kampioenschap voor Masters. Voor het
eerst hanteerde de Atletiekunie dit
jaar aangescherpte medaillelimieten. Voor Altis was dit aanleiding om
een verenigingsmedaille uit te reiken aan de eerste drie, als niet aan
de medaillelimiet van de Atletiekunie werd voldaan. Ellis Koese had
zich ingeschreven voor de 100 meter en verspringen bij de vrouwen
masters 50. Wim Metselaar had zich
ingeschreven voor 400 en de 800
meter bij de mannen masters 70.
Zaterdag liep Wim de 400 meter in
een tijd van 1.17.78 minuten en hij
werd daarmee derde bij de gecombineerde M70 en M75 leeftijdsgroepen en miste de tweede plaats maar

net met een miniem verschil van
0.02 seconden. De tijd was boven de
medaillelimiet van de Atletiekunie,
maar hij ontving wel een bronzen
Altis medaille. Omdat de 400 meter helaas een blessure opleverde,
heeft Wim moeten afzeggen voor de
800 meter op zondag 12 juni.
Ellis Koese was bij het verspringen
de enige deelneemster in haar leeftijdsklasse en haar beste sprong
was 3.33 meter. Hiermee verdiende Ellis een gouden Altis medaille.
Met deze sprong verbeterde zij ook
haar eigen clubrecord in deze leeftijdsklasse met 7 centimeter. Bij de
100 meter waren er 3 deelneemsters
in haar leeftijdscategorie en Ellis finishte als derde met een tijd van
18.52 seconden. Zij ontving hiervoor
een bronzen Altis medaille.

De atleten Ellis Koese en Wim Metselaar van AV Aalsmeer.

Voetbal

Promotie voor FCA Zondag1

Veldkorfbalcompetitie

C1 van VZOD kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond voor de korfballers VZOD C1
de laatste competitiewedstrijd tegen ADOS uit Hoorn op het programma. VZOD was een week eerder al kampioen geworden na winst
bij Sporting West. Uiteraard ging het
team voor een ongeslagen kampioenschap. Maar dat het een moeizame wedstrijd werd had niemand
verwacht. Iris Wessels, Myrthe Buijs,
Cornelis Punt en Jasper Spaargaren begonnen in de aanval. Het
bleef lang 0-0 waardoor ADOS de
tijd en de mogelijkheden had om
op 0-2 voorsprong te komen. Dit
was VZOD niet gewend en zou er
alles aan doen dit recht te trekken.
Joëlle Heil, Justin Hirs, Bart Viet en
Rens de Jong kwamen in de aanval.

Door diverse fouten was het moeilijk
om goede aanvallen neer te zetten.
Maar gelukkig werd er voor rust gescoord, 1-2. Vol goede moed gingen
de talenten van VZOD weer het veld
op. Er werd geduldig gespeeld, minder fouten gemaakt en het tempo
werd opgeschroefd. Gelukkig werd
dat beloont. ADOS maakte nog wel
een doelpunt. Maar VZOD ging er
op en er over. Na doelpunten van
Bart Viet en Ruben Maat (erin gekomen voor Justin Hirs) was de opluchting groot bij VZOD C1. Gewonnen, dus nog ongeslagen!
Het was een fantastisch seizoen met
elkaar. Twee keer kampioen geworden. Volgend jaar volgt er een grotere uitdaging als er in de B-aspiranten gespeeld gaat worden.

Ria winnaar
OVAK-soos

juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 8 juni is gewonnen door
Ria Pieterse met 5422 punten, gevolgd door Loek Pieterse met 5218,
Jan Alderden met 5101 en Riet Meijer met 5085 punten.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 22

Aalsmeer - Vorige week stond al
in de Nieuwe Meerbode vermeld
dat Zondag 1 van FC Aalsmeer via
de nacompetitie was gepromoveerd
naar de 3e klasse. Via een mirakel
(in de 89ste minuut stond De Meteoor nog 0-2 voor) werd het 2-2, wat
na verlenging betekende dat er penalty’s moesten worden genomen.
Uiteindelijk gingen de eerste 9 penalty’s er allemaal in, alleen de laatste (van De Meteoor) werd over het

doel geschoten, waardoor het feest
los barstte aan de Beethovenlaan!
Na Zaterdag 1 is nu ook Zondag
1 van de fusieclub gepromoveerd
naar een hogere klasse.
Hetgeen vorige week alleen nog
ontbrak bij het bericht, was een foto van het team, deze heeft u nog
te goed. Bij deze! Het team dat FCA
naar een hogere klasse heeft geschoten.
Foto: Bert Klaassen

Koppelkaarten BV
Hornmeer

vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en
inschrijving. Het koppelkaarten op
vrijdag 10 juni is gewonnen door
Corrie Balder en Kees Meekel met
5611 punten. Op twee Ben Bon en
Bert van de Jagt met 5426 punten
en op drie Guda en Bert Kluinhaar
met 5290 punten.
De poedelprijs was voor het koppel
Corrie Durieux en Tonny Favie met
3329 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 17
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Honrmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Iedereen is van harte welkom.
Aanvang is 20.00 uur, zaal open

Rib Rally steunt Voedselbank

Zelf achter het stuur van
een powerboat
Aalsmeer - Tijdens de Westeinder
Water Week wordt op zondag 3 juli weer een Rib Rally georganiseerd
door Cor Millenaar B.V. De Offhshore Rib Rally is de meest spectaculaire serie rally-events die bereikbaar zijn voor nagenoeg iedereen! Zelf achter het stuur van een
powerboat, zelf de adrenaline voelen en de kick ervaren van het racen
over ‘open zee’. Het kan! Daar hoef
je geen professional voor te zijn, je
hoeft geen gigantisch sponsorbudget op tafel te leggen. Je hoeft zelf
niet eens je eigen Rib te hebben!
Nu is er in Aalsmeer natuurlijk geen
open zee, maar vorig jaar hebben diverse teams kunnen ervaren wat een
geweldige ervaring dit ook is op de
Westeinderplassen.
Elk team van maximaal 5 personen, aangevuld met een professional van Offshore Rib Rally, zal in de
ochtend getraind worden, waarbij u
zelf achter het stuur zult staan van
de 8 meter lange RIB powerboaten.
Snelheden van rond de 85 kilometer per uur zullen worden gehaald.
In de middag worden in zogenaamde Head-2-Head Talentsessies de
beste teams geselecteerd, die in een

piramide systeem uiteindelijk gaan
bepalen wie zich het grootste Ribtalent van de Westeinder mag noemen! Als bedrijf, team of vriendenclub kunt u meedoen aan dit evenement. U kunt zich voor dit evenement inschrijven door het formulier in te vullen dat te downloaden is
op de website van westeinderwaterweek.nl. De kosten voor de deelname bedragen 750 euro exclusief
BTW per team. Van dit bedrag gaat
50 euro overgemaakt worden aan de
Voedselbank. Ieder team ontvangt
een hospitality arrangement voor 5
personen met ontvangt, welkomstversnaperingen, lunch en borrel.
Geen power, maar wandelen
Sportservice Haarlemmermeer organiseert op vrijdag 1 juli tijdens de
Westeinder Water Week een mooie
wandelroute langs de Westeinderplassen. Om 9.00 uur wordt er verzamelt op het surfeiland en om 9.30
uur start de wandeling van ongeveer 1 à 1,5 uur. Als afsluiting wordt
er nog gezellig iets gedronken in het
Westeinder Paviljoen. Iedereen is
welkom!
Foto: www.kicksfotos.nl

Wielrenners zaterdag naar NK

Owen Geleijn weer in top 10
Rijsenhout - Ook in de derde Amstellandse wielerronde van dit seizoen is nieuweling Owen Geleijn uit
Rijsenhout in de top-tien geëindigd.
Na een negende plek in Amstelveen
en een zevende in Nes aan de Amstel, volgde afgelopen zondag een
zevende in Ouderkerk aan de Amstel. In de zeer levendige koers op
de hobbelige klinkertjes streden uiteindelijk slechts 21 van de tachtig gestarte renners om de prijzen.
Ondanks een wielwissel halverwege de race bleef Owen Geleijn actief in de spits van de wedstrijd en
beschermde in de slotfase een geslaagde aanval van zijn TWC De
Amstel-clubgenoot Victor Broex uit
Ouderkerk.
Komende zaterdag 18 juni gaan
Owen Geleijn, Leon Buijs en Nils

Jaap wint op
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze middag? Kom gerust
eens kijken, met name worden nog
enkele jokeraars gezocht. Op don-

Eekhoff zich mengen in de strijd
om de landstitels. Geleijn doet dat
bij de nieuwelingen, zijn plaatsgenoot Eekhoff en Aalsmeerder Buijs
bij de junioren. In beide categorieën
hebben zo’n 135 renners een startplek afgedwongen. De wedstrijden
worden gehouden op een vlak polderparcours in Oude-Tonge en omgeving. Vier dagen na de strijd om
de wegtitels, op woensdag 22 juni,
reizen Geleijn en Eekhoff nogmaals
naar Zeeland, ditmaal voor de nationale kampioenschappen tijdrijden in Middelharnis. De nieuwelingen rijden 15,3 kilometer, de junioren 30,7 kilometer. Vorig jaar werd
Eekhoff vierde in deze discipline en
in 2014 was hij bij de nieuwelingen
tweede op slechts een seconde van
de kampioen.
derdag 9 juni is het klaverjassen gewonnen door Jaap Balk met 5110
punten, op twee is Geertje Koopstra
geëindigd met 5102 en op drie Huub
Bouwmeester met 4966 punten. Bij
het jokeren was deze week de hoogste eer voor Henny de Wit en Kees
van der Meer met elk 157 punten.
Bets Teunen eindigde op plek twee
met 174 punten en Gerard de Wit op
drie met 216 punten. Voor inlichtingen: Nico de Ron, 0647890256

