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Veelzijdig programma op zaterdag 17 en zondag 18 juni

Aalsmeer Flower Festival
dit jaar groter dan ooit

Aalsmeer - De vierde editie van
Aalsmeer Flower Festival staat voor
de deur. Met zes locaties, spectaculaire nieuwe onderdelen en tientallen activiteiten voor jong en oud is
het festival dit jaar groter dan ooit.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 juni.
Aalsmeer Flower Festival biedt een
kleurrijk weekend vol bloemen
en planten, kunst, muziek en lekker eten en drinken. De activiteiten spelen zich af op bijzondere locaties verspreid over het dorp. Het
festival wil bezoekers verrassen, inspireren en bovenal laten genieten
van de schoonheid van bloemen en
planten.
Bloemenpromenade
Bij de Aalsmeerse watertoren, ooit
verkozen tot mooiste van het land,
komt tijdens het festival een bloemenpromenade over het water. Dit
drijvende wandelpad van 100 meter
lang wordt door acht arrangeurs in
de bloemen gezet, wat zonder meer
een spectaculaire aanblik zal geven. In de veilingzaal van museum
de Historische Tuin worden tijdens
het festival Hana Ike Battles gehouden, wedstrijden tussen bloemstylis-
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Klus voor Pinksteren volgens Aalsmeerse gewoonte

KORT NIEUWS:

Aalsmeer - Op donderdag
8 juni om tien voor negen in
de avond kreeg de politie een
melding dat op het Raadhuisplein een auto stond met hierin een man die een wapen in
zijn hand hield. Agenten zijn
direct ter plaatse gegaan, maar
de wagen was al verdwenen.
Er is direct een zoektocht gestart. Bij het benzinestation in
Mijdrecht werd de auto rond
tien uur in de avond aangetroffen en is de bestuurder aangehouden. De 27-jarige man
uit De Kwakel is gefouilleerd,
maar er is geen wapen aangetroffen. Ook de auto is doorzocht, maar hier werd eveneens niets gevonden. Mogelijk
heeft de man het wapen weggegooid langs de N201. Er is
een zoektocht gehouden, maar
vooralsnog heeft dit geen wapen opgeleverd. De man uit De
Kwakel heeft bijna twee dagen vast gezeten. Hij is op zaterdag 10 juni om half zeven in
de avond heengezonden. Hij
zal zich moeten verantwoorden
bij justitie.
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ten naar Japans voorbeeld. Speciaal
voor het festival komen twee Japanse arrangeurs naar Aalsmeer, die
de strijd aanbinden met Nederlandse vakgenoten. Het museum biedt
ook plaats aan een grote rozententoonstelling met de nieuwste soorten en aan workshops handletteren met bloempatronen. Het Molenplein in het Centrum wordt omgetoverd tot een tuinplein met stands en
presentaties. Tussen het museum en
het plein wandelen bezoekers langs
de Flower Zoo, een kunstproject
van Aalsmeerse kinderen. In Galerie
Sous-Terre, tegenover de watertoren, tonen kunstenaars hoe zij worden geïnspireerd door de bloem met
de expositie ‘Flower Art’ en is de fototentoonstelling ‘Mooi Aalsmeer’ te
zien.
In het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk zijn demonstraties en
workshops bloemschikken en wordt
bloemenkunst geëxposeerd. Bij rozenkwekerij Belle Epoque aan de
Oosteinderweg kunnen bezoekers
zich vergapen aan duizenden tuinrozen en een rozenkunstobject. Voor
kinderen ligt hier een leuke speurtocht klaar. In The Beach, voorheen
veiling Bloemenlust, kunnen kinde-

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 3 juni om 6 uur in de ochtend (Luilak)
Stonden tien ‘vrijwilligers’ klaar om
te werken aan een oude Aalsmeerse gewoonte: Zorg dat je bruggetje er voor de Pinksteren netjes bij
ligt. Als ludieke grap had de buurtvereniging Uiterweg deze gewoonte aangepakt om de Aardbeienbrug
eens goed onder handen te nemen.
Naast de wereldproblemen als de
glasvezel en overlast Schiphol (0206015555) kwam in de categorie klein
leed deze voorheen witte brug op de
klus agenda. Aan het jaarlijks onderhoud van deze monumentale brug
was de gemeente door al deze problemen niet aan het onderhoud toegekomen. Het was dus geen overbodige luxe en pas na twee uur noeste arbeid met hulp van buren, Delwel
glazenwasser en zoon, en nog wat
enthousiastelingen, was de groene
brug weer getransformeerd in zijn
oorspronkelijke kleur wit.

Wegafzetter
Met hulp van een wegafzetter
met stopbord werd het verkeer
prima geregeld. In alle enthousiasme werd haast overwogen om
de brug ook te gaan teren, echter in gezamenlijk overleg werd
besloten om dit toch maar niet te
doen. Drie dagen drogen zou met
een mooi pinksterweekend in het
verschiet niet de waardering hebben gekregen waar de groep juist
zo hard voor had gewerkt. Na
een kop koffie met koek en verse
aardbeien van Nel de buurvrouw
ging ieder na het harde werken
met een voldaan gevoel naar huis.
Genieten van een rustig en zonnig Pinksterweekend en natuurlijk van de weer ‘trotse’ Aardbeienbrug.
Mail voor meer informatie over dit
soort evenementen naar buurtvereniging.uiterweg@gmail.com

ren bloementaartjes en bloemsieraden maken en worden rondleidingen gegeven door het gebouw (alleen op zaterdag).
Veel livemuziek
Naast deze en tal van andere activiteiten is er op veel locaties live muziek en zijn er terrasjes en eetgelegenheden. Zo treedt zaterdag Taek
& Blank op bij de watertoren vanaf 13.00 uur en kan zondag vanaf dit tijdstip met regelmaat genoten worden van Bites of Music. De
Historische Tuin trakteert eveneens
zaterdag en zondag, vanaf ongeveer 12.00 uur, op livemuziek. Zaterdag swingen met Ten Beers After en
zondag met singer-songwriter Saskia Veenswijk. Ook bij Sous Terre en
het Boerma Instituut worden de activiteiten beide dagen opgevrolijkt
met muziek, onder andere gaat de
Bandbrouwerij on tour.
Tickets
Het festival is beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur. Tickets kosten 7,50 euro per stuk en zijn het hele weekend
geldig. Voor kinderen tot en met 14
jaar is de entree gratis. Met een ticket kan tevens gebruik worden gemaakt van de festivalbusjes die tussen de locaties rijden en van de watertaxi tussen de Historische Tuin en
de watertoren. Bij onder meer Boerma Instituut en Belle Epoque is ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Fietstocht
Natuurlijk kan het festival ook per
fiets worden bezocht. Voor de liefhebbers is er een 26 kilometer lange
Flower Festival Fietstocht die langs
alle locaties leidt. Deelname kost
7,50 euro (tevens entreebewijs) en
starten is mogelijk vanaf elke locatie. Deelnemers kunnen tijdens de
fietstocht meedoen aan een spel
door middel van geocaching.
Hana Ike Cup
Voor het eerst heeft het festival ook
een avondprogramma. Zaterdag 17
juni wordt vanaf 19.30 uur de Hana
Ike Cup gehouden. Deze mini-competitie speelt zich af op het terrein
van de watertoren. Aansluitend is er
bij Galerie Sous-Terre een concert
van de nieuwe Hobo String Band.
Info: www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Zaterdag start bij het Stokkeland

Sportmiddag Juniorrace:
Warm, druk en gezellig
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10
juni vond de sportmiddag van de
Junior Pramenrace plaats. Dit keer
was gekozen om spelletjes te houden in het zand van The Beach aan
de Oosteinderweg. Het was een zonnige en warme dag, maar de temperatuur in het sportcentrum was zeker enkele graden hoger. Dit kwam
vast door de vele kinderen, die enthousiast de spelletjes speelden en
tussendoor genoten van het zand.
Er was een parcours bedacht voor
twee spelletjes. Er moest gerend
worden met grote kokosnoten onder de armen en dit was zeker voor
de allerkleinste deelnemers een behoorlijke opgave. Ook zij gingen er
voor honderd procent voor en probeerden zo snel mogelijk de ‘bollen’
naar de overkant te brengen en over
te dragen aan het volgende teamlid.
Het tweede spel vergde samenwerking van ieder team. Een surfplank
met hierop volle bekers met water
moesten naar de overkant gebracht
worden. Heerlijk om de geconcentreerde gezichten te zien en de aanwijzingen van vriendjes en vriendinnetjes te horen. Water en limonade
waren deze middag overigens heel
belangrijk. Het vocht moest op peil
gehouden worden. De ouders en
andere aanwezigen hielden zich zover mogelijk rustig, maar de deelnemers bleven fanatiek. Prachtig! Al
met al een topmiddag.
Verkiezing kinderburgemeester
De sportmiddag werd ook aangegrepen om de deelnemers aan de
Junior Pramenrace de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen voor de nieuwe kinderburgemeester. De vier meiden en twee

jongens waren behoorlijk enthousiast en deelden vol verve hun affiches uit. De stemmen zijn niet geteld. Dit gebeurt pas na aanstaande zaterdag 17 juni. Op het Molenplein is de tweede stemronde tussen 10.00 en 14.00 uur. Aan het einde van de middag worden alle stemmen geteld en krijgen zowel de winnaar als de anderen die niet gewonnen hebben een telefoontje van de
wethouder.
Tot dat ‘t Zinkt
Resultaten tellen en tijden vergelijken moesten het bestuur en de
vrijwilligers van de Junior Pramenrace wel direct. Terwijl alle deelnemers en aanwezigen een ijsje aangeboden kregen en tot slot een gezamenlijke foto werd gemaakt, had
een groepje zich teruggetrokken
om de uitslag te kunnen uitrekenen. Uiteindelijk bleek dat team Tot
dat ‘t Zinkt het best had gepresteerd. Dit team mag aanstaande zaterdag 17 juni als eerste starten. De
Junior Pramenrace begint om 13.00
uur bij het Stokkeland. Na zo’n twee
uur is de tocht weer ten einde en
volgt vanaf 15.15 uur de prijsuitreiking. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Speciale Juniorbode
De Nieuwe Meerbode trakteert deze week op een speciale, uitneembare Junior Praambode met allerlei informatie over regels, de prijzen en onder andere komt een aantal teams aan het woord. Alle deelnemers aan de Junior Pramenrace:
Veel succes en veel plezier en dit
geldt natuurlijk ook voor alle kijkers,
het bestuur en alle vrijwilligers!
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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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag
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Christenen bidden nacht
voor vervolgde christenen
Aalsmeer - Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45
koptische christenen. Niet alleen
in Egypte is er veel geweld tegen
christenen. Tienduizenden christenen in Irak sloegen op de vlucht
voor Islamitische Staat. Ze wonen
verspreid over de hele wereld. En
in Nigeria werden opnieuw meisjes
en vrouwen door Boko Haram ontvoerd. Wat is hun toekomst? Dit is
slechts een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het
geweld tegen christenen neemt toe.
Het is nauwelijks voor te stellen wat
voor impact dit heeft op de lokale
kerk. Toch kan een verschil gemaakt
worden in het leven van vervolgde
christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren gebed
niet! Christenen in Aalsmeer en Kudelstaart geven gehoor aan die oproep voor gebed. In Aalsmeer komen christenen al vele jaren bij elkaar om tijdens de Nacht van Ge-

bed te bidden. De groep hoopt dat
veel christenen uit de regio zich
aangesproken voelen en op 16/17
juni deelnemen aan de Nacht van
Gebed. Iedereen is van harte welkom! De nacht wordt georganiseerd
door diverse samenwerkende kerken in Aalsmeer en vindt plaats in
de Dorpskerk in de Kanaalstraat 12.
De Nacht van het Gebed start is op
vrijdagavond 16 juni om 22.00 uur en
eindigt op zaterdagochtend 17 juni
om 6.00 uur. Niet alleen in Aalsmeer
blijven christenen een nacht wakker. Op meer dan driehonderd locaties in Nederland en België bidden duizenden christenen tijdens de
Nacht van Gebed. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors,
een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht
van Gebed en een overzicht van de
gebedslocaties is te vinden op www.
opendoors.nl/nacht

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Nog enkele plaatsen vrij
bij Ouderenreis
Aalsmeer - Al vele jaren wordt er
door de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer een geheel verzorgde vakantieweek georganiseerd voor ouderen.
Dit jaar gaat de reis naar Doorn,
waar de groep van 15 tot en met 22
juli verblijft in het prachtig gelegen
‘Kaap Doorn’. Mocht u zin hebben in
een week lang gezelschap, verdie-

ping, gezelligheid en mooie uitstapjes, dan reserveert de reiscommissie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer graag één van de laatste plekken voor u. Voor meer informatie en opgave kan contact opgenomen worden met Jaap van Leeuwen via 0297-322917, 06-22280420
of via email: jaapvanleeuwen1946@
gmail.com.

Bijeenkomst voor naasten van
jonge mensen met dementie
Amstelland - Op dinsdag 20 juni zal in ontmoetingscentrum ‘De
Meent’ een bijeenkomst plaatsvinden voor mantelzorgers en naasten van jonge mensen met dementie. Voor de pauze zal Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie bij het Vumc, vertellen over
gedragsveranderingen bij jonge
mensen met dementie. Hoe moet je
daar mee omgaan? Wat kan je nog
verwachten? Na de pauze zal Freek
vragen beantwoorden. Ook zullen
een casemanager en een mantelzorgconsulent van Mantelzorg en

Meer aanwezig zijn waar vragen
aan gesteld kunnen worden. Uiteraard is er ruimte om ervaringen te
delen en contacten te leggen.
Belangstellenden zijn op 20 juni van
harte welkom om 19.30 uur in De
Meent aan Orion 3 in Amstelveen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan door een mail te sturen naar dementiejong@gmail.com.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Jeantien Brugma via
bovenstaand mailadres of bel 0623708097.

Inzameling van taxus-snoei
voor kankermedicijn
Hoofddorp - Van 21 tot en met
28 juni kunnen mensen het snoeisel van hun taxus inleveren bij De
Heimanshof. Het gaat om de jonge
scheuten van de struik. De heemtuin ondersteunt hiermee de landelijke actie ‘Taxus voor Hoop’(www.
taxusvoorhoop.nl) die zich inzet om
zoveel mogelijk taxussnoeisel in
te zamelen om het medicijn tegen
kanker, Taxol, van te maken. De Heimanshof zet zich voor deze actie is,
omdat de actie weer eens illustreert
hoe interessant en belangrijk gewone en bijzondere planten kunnen
zijn. Een van de voornaamst medicijnen tegen kanker is Taxol. Dat is
een stof die gemaakt wordt door de
Taxusstruik, die daarom ook wel venijnboom wordt genoemd. Voor de
genezing van 1 kankerpatiënt is
ontzettend veel Taxol nodig. De Heimanshof wil zich graag inzetten om
mee te helpen deze grondstof voor
kankermedicijnen, die bij veel mensen in de tuin groeit, in te zamelen
en zo hoop te bieden aan mensen
met kanker. De hoogste concentraties Taxol zitten in de jonge scheuten, die tegen deze tijd weer toe zijn
aan een snoeibeurt.
Daarom wordt de medewerking gevraagd van iedereen die Taxusstruiken of heggen heeft om de eerste
snoeibeurt van dit jaar in de week

van 21 juni te doen en het snoeisel
af te leveren bij De Heimanshof aan
de Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp, dagelijks open van 8.30 tot
17.00 uur.
Er staan speciale bakken waarin het
snoeisel gedeponeerd kan worden.
Let op: Snoeisel dient alleen te bestaan uit jonge, eenjarige scheuten
van Taxus met een maximale lengte van 30 centimeter en niet dikker dan 0,5 centimeter. Oude, dikke en houterige takken zijn onbruikbaar. Voor vragen en meer informatie: Frank van der Laan, Beheerder:
06-48226490 of beheer@deheimanshof.nl
Taxus struik: Alleen de jonge dunne
scheuten zijn bruikbaar.

Het Dementie Symposium:
Weet u het (nog) allemaal?
Amstelland - Op donderdag 22 juni
organiseert Vita Amstelland een dementie-symposium. Tijdens dit symposium wordt een scala aan voorzieningen en projecten op het gebied van Dementie gepresenteerd,
waar Vita Amstelland veelal samen met andere partners een rol in
speelt. De middag bestaat uit drie
ronden welke worden ingeleid door
een treffende impressie van dementie en korte presentaties om vervolgens in groepen middels vraag en
antwoord dieper op de onderwerpen in te gaan. Onderwerpen als ouderenadvies, maatschappelijk werk,
Leerplein Dementie Aalsmeer, Blended Leren, Dementie Thuis, individuele activiteitenbegeleiding, Odensehuis Amstelveen, Ontmoetingsgroepen Amstelveen en Uithoorn,
KOP-groep, Gespreksgroepen voor
Mantelzorgers en Ketenzorg Dementie Amstelland zullen aan bod
komen vanuit het perspectief van
degene met dementie en de mantelzorger. Rond 17.00 uur zal Elizabeth Kooy (klassiek zangeres) vertellen over het indrukwekkend Gronings project ‘Muziek in het Oden-

sehuis’ en enkele fragmenten laten
horen. Na afloop is er gelegenheid
elkaar onder het genot van drankje
en een hapje te ontmoeten.
Het symposium wordt gehouden in
Wijkcentrum Westend op het Westwijkplein 3 in Amstelveen. Interesse
om deze middag van 14.00 tot 18.00
uur bij te wonen? Opgeven kan via
servicedesk@participe.nu of telefonisch via 020–5430430.

Koffieochtend in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op dinsdag 20 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.

Aalsmeer - De collecteweek van
de Maag Lever Darm Stichting is
maandag 12 juni van start gegaan.
Tijdens de collecteweek slaat de
stichting letterlijk alarm voor de 2
miljoen buikpatiënten die dagelijks
beperkingen ondervinden als gevolg van hun ziekte. Door het hele land gaan ruim 14.000 collectanten langs de deuren om geld op te
halen. De opbrengst van de collecte gebruikt de Maag Lever Darm
Stichting voor noodzakelijk onderzoek. In Nederland ondervinden
twee miljoen buikpatiënten dagelijks beperkingen van hun ziekte. Bij
een deel van hen, zoals darmkankerpatiënten, is genezing zelfs een
kwestie van leven of dood. Jaarlijks

krijgen ruim 15.000 mensen de diagnose darmkanker en overlijden
per dag 14 mensen aan deze ziekte. De impact van darmkanker op
het leven van een patiënt en naasten is enorm. Maar ook spijsverteringsziekten, zoals colitis ulcerosa,
de ziekte van Crohn, het Prikkelbare
Darm Syndroom en coeliakie hebben veel impact op het dagelijks leven van patiënten door alle beperkingen die deze aandoeningen met
zich mee brengen. Tot en met zaterdag 17 juni kan er een collectant
bij u aan de deur komen voor een
vrijwillige bijdrage. De Maag Lever
Darm Stichting hoopt op uw steun
voor 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

Groene stroom
in Jupiterstraat
Aalsmeer - In een voortuin in de Jupiterstraat is groene stroom beschikbaar. Het vogelnestje met daar onder
een stopcontact doet menig passant
glimlachen. “Te grappig en deze tijd
vraagt toch wel om wat meer humor
in de krant”, laat Charita Harting weten. Zou iemand al geprobeerd hebben om zijn of haar telefoon hier op
te laden? Leuk hoor!

Diabetes Fonds zoekt voor
collecte vrijwilligers
Aalsmeer - Het Diabetes Fonds
zoekt collectanten om de jaarlijkse
collecte in Aalsmeer tot een succes
te maken. Eén op de zestien Nederlanders heeft diabetes. Collecteren
voor het Diabetes Fonds is belangrijk om onderzoek naar oplossingen
en betere behandelingen voor al deze mensen te financieren. Met twee
uurtjes collecteren kom je al heel
ver en meer mag natuurlijk ook! De
collecte vindt plaats van 30 oktober
tot en met 4 november. Met de opbrengst van de collecte kan belangrijk wetenschappelijk onderzoek
naar diabetes worden uitgevoerd.
En dat is nodig! Want in Nederland
hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes.
Bij diabetes heeft het lichaam moeite om de bloedsuiker normaal te
houden. Als de bloedsuiker jarenlang te hoog is, lijdt het lichaam
daaronder. En dat heeft ernstige gevolgen: hartaandoeningen, slech-

Diabetes Café in
de bibliotheek
Aalsmeer - Tijdens het Diabetes
Café op dinsdag 20 juni komt Diabetes type-1 uitgebreid aan de orde.
De laatste jaren is veel onderzoek
gedaan naar de verbetering van de
behandeling van type-1 diabetes,
maar ook naar de uiteindelijke echte genezing hiervan. Daar is wereldwijd met name door het JDRF veel
geld aan onderzoek gegeven. De
Juvenile Diabetes Research Foundation heeft ook in Nederland veel
projecten gefinancierd. Op 20 juni
zal JDRF uitleg geven over de gevolgde strategie, de behaalde resultaten en mogelijke verwachtingen.
De vijf hoofdonderzoek richtingen
zijn, kunstmatige alvleesklier, intelligente insuline, inkapseling, regeneratie en preventie. Voor mensen met
type-1 diabetes, maar ook voor type-2 met insuline medicatie, is dit
een bijzonder interessante bijeenkomst. Het diabetescafé Aalsmeer
wordt gehouden in de bibliotheek
in de Marktstraat en begint 20 juni
om 19.00 uur. Graag vooraf aanmelden bij coördinator Jan Bol via janbol.cz@outlook.com

Oost-Inn: Inloop,
lunch en creatief
Aalsmeer - Woensdag 21 juni van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting onder het genot van
een kopje koffie of thee. Aansluitend is er van 12.00 tot 13.00 uur
de lunch. Gezellig samen genieten
van een heerlijke maaltijd met altijd
een verrassing. ’s Avonds wordt van
19.30 tot 21.30 uur een creatieve
avond gehouden. Het thema is ‘high
tea’. Neem voor deze creativiteit een
bord van 45 centimeter doorsnede,
draadtang en een mes mee. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

ter zien of blind worden, beschadiging van nieren en zenuwstelsel.
Door met een groot aantal vrijwilligers een aantal uur te collecteren,
kan samen een groot bedrag worden opgehaald. Aanmelden kan
via www.diabetesfonds.nl/collecte.
Meer informatie: collecte@diabetesfonds.nl of bel 033–4622055.
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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.wijkoverlegaalsmeer.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 / 0297-387584.
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.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
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.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Dulcu
Wołoszko
Chidi

D.R.
P.
S.

25-10-1992 07-06-2017
12-10-1989 07-06-2017
03-10-1994 06-06-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
EN -EXPLOITATIEPLAN “GREEN PARK AALSMEER,
DEELGEBIED 10, JAPANLAAN ZUID-OOST”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat in de periode van 16 juni 2017 t/m 27 juli 2017 voor een
ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-Oost” met bijbehorend ontwerp
exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken
Het gebied van het bestemmingsplan (plangebied) heeft betrekking op de woon- en bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk
269 en 271a. Deze gronden zijn globaal gelegen in de westelijke hoek van de Japanlaan en de Legmeerdijk.
Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de woon- en bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 269 en 271a te voorzien van een
actueel en passend planregime. Als gevolg van een uitspraak
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
is het huidige planregime thans onderverdeeld in twee verschillende bestemmingsplannen die onderling niet op elkaar
aansluiten. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een eenduidige planregeling welke is afgestemd op de structuurvisie
‘Green Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland’.
Inzien ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan
Het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan zijn met ingang van 16 juni 2017 te raadplegen via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.05B-OW01 (bestemmingsplan) of
NL.IMRO.0358.05B-EX01 (exploitatieplan);
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via
https://0358.ropubliceer.nl/
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van de ontwerpplannen in te zien. De papieren plannen liggen gedurende
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie open van
8.30-20.00 uur. De plannen liggen tevens ter inzage bij de
balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel
1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.3012.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inCMYK / .eps

zage wil hebben in de plannen, kan daarvoor contact opnemen
via het algemene tel. 0297-387575.
Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
In de periode van 16 juni 2017 t/m 27 juli 2017 kan een ieder
een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze
schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-Oost”. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene tel. 0297-387575.
Zienswijzen ontwerp exploitatieplan
In de periode van 16 juni 2017 t/m 27 juli 2017 kan een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen over
het ontwerp exploitatieplan. Het indienen van een zienswijze
kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp exploitatieplan Green Park Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan ZuidOost”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken via het algemene tel. 0297-387575.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen.
- Oosteinderweg 70, 1432 AM (Z-2017/028365), het legaliseren van het inrichten van een bedrijfspand voor kamerverhuur van arbeidsmigranten
- Tussen Aalsmeerderweg 420-422 B, 1432 EG (Z2017/028569), het oprichten van een woonhuis
- Mijnsherenweg 59 kwek, 1433 AP (Z-2017/028770), maatwerkvoorschrift voor het glastuinbouwbedrijf
- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/028862), het doortrekken van de schutting aan de zij- en achterkant van de
tuin en het dichtmaken van het dak van de carport
- Nabij Seringenpark 7 en Linnaeuslaan tegenover huisnummer 78, 1431 EP (Z-2017/028836), het tijdelijk inrichten
van twee werkterreinen t.b.v. het uitvoeren van een gestuurde boringen
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2017/029023), het aanbrengen van stortstenen met vlonder als oeverbescherming
langs de oostelijke strekdam bij het perceel
- Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE (Z-2017/029393), het
plaatsen van een kooldioxide installatie
- Thailandlaan 13, 1432 DJ (Z-2017/029513), het plaatsen
van magazijnstellingen
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.
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.
- Oosteinderweg 457, 1432 BJ (Z-2017/019699), het verbreden van de inrit naar achterliggende bedrijven en het
asfalteren van de verharding op deze inrit. Verzonden: 3005-2017
- Machineweg 25, 1432 EK (Z-2017/021844), het plaatsen
van dakkapellen. Verzonden: 02-06-2017
- Zijlijnstraat 1-43, Doelstraat 1-14, Korfstraat 55-67, 1433
DC (Z-2017/015317), het wijzigen van kozijnen of gevelpaneel in de gevels, hogere beschoeiing plaatsen en plaatsen
zonnepaneel. Verzonden: 02-06-2017
- Mijnsherenweg 16, 1433 AS (Z-2017/009701), het oprichten van een kas en het vergroten van de bestaande loods.
Verzonden: 02-06-2017
- Clauslaan 27, 1432 JL (Z-2017/018188), het plaatsen van
dakopbouw aan de achterzijde woonhuis. Verzonden: 0206-2017
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2016/049105), het slopen van
de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning. Verzonden: 06-06-2017
- Karekietstraat 18, 1431 WP (Z-2017/025255), het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 07-06-2017
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/067774), brandveilig
gebruik t.b.v. Hotel De Chariot. Verzonden: 06-06-2017
Aanvullend besluit omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
met betrekking tot een eerder verleende omgevingsvergunning
een aanvullend besluit is genomen. Tegen dit besluit kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/040371), naar aanleiding
van het beroepschrift d.d. 9 februari 2017 is geconstateerd
dat bij het besluit van 13 september 2016 abusievelijk het
vervangen van 2 containers door 2 silo’s onvolledig is gemotiveerd. Het oorspronkelijke besluit van 13 september
2016 (Z-2016/040371) betrof een vergunning voor het vervangen van 2 containers in 2 silo’s, het deels herzien van
brandscheidingen in het gebouw, het wijzigen van de in-en
uitritten en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen.
Verzonden: 07-06-2017
Meldingen, melding akkoord
- Uiterweg 426, 1431 AZ (Z-2017/027474), het slopen van
een hutje bij de veerpont
- Meester Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/025412), het
mobiel puinbreken van bouw- en sloopafval
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/020323), het realiseren van

een hekwerk/schutting op de erfgrens. De beslistermijn is
verlengd met 6 weken.
- Stommeerweg 72 ws 10, 1431 EX (Z-2017/022128), het
overschrijven van een ligplaatsvergunning. De beslistermijn is verlengd met 16 weken.
- Turfstekerstraat 59, 1431 GD (Z-2017/021093), het vervangen gevelpanelen en realiseren buitenopslag. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Willem-Alexanderstraat 105, 1432 HL (Z-2017/016640),
het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de
woning. Verzonden: 07-06-2017
- Dreef 3, 1431 WC (Z-2017/006030), het ontkoppelen van
het onbemand tankgedeelte van het achterliggende garage/wasbedrijf. Verzonden: 08-06-2017
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:
- Diverse plaatsen in Aalsmeer (Z-2017/029044), Feestweek
Kudelstaart van 17 t/m 25 juni 2017, ontvangen 1 juni
2017
- Molenplein (Z-2017/027257), 25 jaar Wereldwinkel Aalsmeer op 30 september 2017, ontvangen 29 mei 2017
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.
- Westeinderplassen en het Surfeiland (Z-2017/020351),
6-uurs van de Westeinder op 11 juni 2017, verzonden 7
juni 2017
- Route door Aalsmeer (Z-2017/021599), Avondvierdaagse
Aalsmeer van 12 t/m 15 juni 2017, verzonden 12 juni 2017
- Speelvelden bij de Snoekbaarsstraat (Z-2017/023216) Bobbie’s Buitenspeeldag op 14 juni 2017 verzonden 13 juni
2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/024188), Geldinzameling voor de Stichting van Het Kind van 27 augustus tot 2
september 2017, ontvangen 8 mei 2017
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/025791), Geldinzameling voor de Stichting Kinderfondsen Nederland van 15 oktober tot 21 oktober 2017, ontvangen 17 mei 2017
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/028831), Geldinzameling voor de Stichting Oranje Fonds van 22 tot 26 mei 2018,
ontvangen 6 juni 2017
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2017-028902) Feestavond in het
kader van de Feestweek Kudelstaart voor 17 juni 2017, melding akkoord 6 juni 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vervolg op volgende blz.

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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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis

van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 22-06-17 Aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit

hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. beschikking
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005 en
een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2015/062171), Herenweg 78e te Kudelstaart
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e herziening Woonarken - Uiterweg 159 (plani-

dentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01)
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL.
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stukken
t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan Zuid-Oost”
met bijbehorend ontwerp exploitatieplan en de
daarop betrekking hebbende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Te koop:
Diepvrieskist bauknecht tafelmodel met 3 laden en 1 extra
invriesvak, €25,-.
Tel. 0297-344291

Te koop:
Theodoor van houten: een vrij
ernstig geval; aalsmeer en aalsmeerders in oorlogstijd. Z.g.a.n.
€25,-. Tel. 06-15518425

Te koop:
Canaldigitaal dou lnb voor de
astra 1 en 3 met 4 aansluitpunten. Nieuw in doos. €30,-.
Tel. 06-43424100
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Start	
  Vitaliteitsdag	
  
	
  

	
  

	
  

Te koop:
D/H fiets Comman Amsterdam,
shiftversn. 7, kl. zwart, lage
instap + sloten, i.z.g.st. €150,-.
Tel. 06-21598457

	
  

Te koop:
Gazelle herenfiets in prima
staat, goed bijgehouden,
3 versnellingen.
€25,-. Tel. 0297-327983

Te koop:
Besto volautomatisch reddingsvest voor volwassene co 2
opblaasautomt. drijfvermogen
€35,-. Tel. 0297-283036

Te koop:
Bagage aanhanger met deksel
€100,-. Black decker electrische
kettingzaag 2 x gebruikt €75,-.
Tel. 0297-786546

LAAT NÚ UW
TENT OF BOOTZEIL REPAREREN
door Zeilmakerij

Balder
Leimuiden
Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

Per 1 juni draagt Aannemingsbedrijf D. Jansen BV
uit Amstelveen haar activiteiten over
aan Aannemersbedrijf Kroom BV.

	
  

De	
  hele	
  middag	
  zijn	
  er	
  mensen	
  aanwezig	
  die	
  advies	
  en	
   	
  
Informatie	
  kunnen	
  geven.	
  	
  	
  
	
  

	
  

Te koop:
Beamer of dia projectie scherm,
scherm 100x125 (hxb) in
handige draagbare casette
€35,-. Tel. 0297-325601

Kom	
  en	
  beweeg	
  mee! 	
  
	
  
	
  

WWW.KROOMBV.NL
Drogisterij

De
Horn
Beethovenlaan 54
0297-360002

(naast de Hoogvliet)

Rabobank is trotse
sponsor van

Aalsmeer Flower
Festival 2017

Zaterdag 17 en Zondag 18 juni
Aalsmeer staat het hele weekend in het teken van het Flower Festival.
Wij wensen alle bezoekers, deelnemers en de organisatie een geweldig bloemrijk evenement.
Geniet ervan!

www.regioschiphol.rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

Heeft u bouwplannen of andere vragen op bouwgebied?
Dan kunt u terecht bij Aannemersbedrijf Kroom BV,
Schinkeldijkje 10, 1432 CE Aalsmeer.

08 Nieuwe Meerbode
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Karin Bloemen met ‘Volle
Bloei’ in Crown Theater
Aalsmeer - Karin Bloemen komt
de opening van het Aalsmeer Flower Festival muzikaal opfleuren op
vrijdag 16 juni in het Crown Theater. Met ‘Volle Bloei’ zet zij een grote show neer die lekker klinkt en er
gelikt uitziet. Wanneer ben je in de
bloei van je leven? Sommige mensen bloeien al volop in hun jonge jaren, voor anderen begint het leven
na hun 40ste en sommigen bloeien
pas echt op als ze met pensioen zijn.
Tenminste, dat lijkt zo. Karin Bloemen brengt met dit programma een
avond vol energie en inspiratie, zodat u na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van
mijn leven is nu! Vol overgave zet
ze al haar talenten in om dit doel te
bereiken; zingend vanuit de grond

van haar hart, grappen makend met
haar vele gezichten… en misschien
pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er
wel bij! Ja, wie houdt er nou niet van
Bloemen in volle bloei? De swingende band en de prachtige jurken maken er een oog- en oorstrelend geheel van. Een show die helemaal
past bij de sfeer van het Flower Festival. Op vrijdag 16 juni om 20.15 uur
zullen de eerste Bloemenklanken
klinken in het Crown Theater in Studio’s Aalsmeer. De zaal gaat open
om 19.45 uur. Kaarten à 33,50 euro
voor eerste rang of 28,50 euro voor
de tweede rang zijn verkrijgbaar via
www.crowntheateraalsmeer.nl of bij
Boekhuis in de Zijdstraat, Espago
in de Ophelialaan of Marskramer in
Winkelcentrum Kudelstaart.

Dit weekend blues en acoustic rock

The Implosions en Hansford
& Son live in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend heeft The Shack op de vrijdag
én zondag weer voortreffelijke muzikanten op het podium staan! Vrijdag 16 juni: The Implosions een
waanzinnig fijne én goeie bluesband met ‘oude’ bekende gezichten.
Steengoeie songs met een kop en
een staart en een groove die staat
als een huis. Sander Kooiman op gitaar/zang, Joost Tazelaar op drums,
Peter Wassenaar op bas en Bas
Janssen op keyboards. Een absolute aanrader voor de bluesliefhebber.
Zondag 18 juni: Vader en zoon,
Hans en Remco Millenaar spelen
akoestisch op, hoe kan het ook anders, Vaderdag! In The Shack én in
Aalsmeer en omstreken zijn Hans en
Remco Millenaar al lang geen onbekenden meer. Jaren geleden trad
Remco in de voetsporen van zijn
muzikale vader, en werd ook gitarist
in de succesvolle band Hucksters.
Hans kent menigeen naast frontman van Hucksters, natuurlijk ook
van De Remband waar ook Remco weer deel van uit maakt. Dat deze twee samen akoestisch ook wat
neer kunnen zetten, moge duidelijk zijn. Nummers van onder andere
Springsteen, Supertramp, Beatles,
Eagles, Everly Brothers, Mumford &
Sons, Johnny Cash, Pink Floyd komen voorbij, dus dat wordt weer
genieten in The Shack, en bij mooi
weer staan ze uiteraard op het gezellige terras aan het water. Zondagmiddag dus Hans en Remco
Millenaar, onder de naam Hansford
& Son. De perfecte match voor een
muzikale Vaderdag!

te bluesrock sensatie uit Amerika.
Rauw, doorleeft en vol passie! The
Shack is dan ook supertrots dat hun
podium ieder jaar op de tourlijst van
deze waanzinnige band staat.
Vrijdag 30 juni staat weer zo’n kneitergoeie undercoversessie op het
programma in The Shack. Deze keer rond Lenny Kravitz en niemand minder dan Ben Kribben, bassist van Van Dik Hout, is samen met
een speciaal samengestelde band
(ondere bestaande uit leden van
Van Dik Hout én Moke) in het indrukwekkende repertoire gedoken
van deze talentvolle zanger en gitarist. Die zo bekende en lekkere rauwe rocksound zal terug te horen zijn
in zijn allergrootste hits als: Are You
Gonna Go My Way, Always on the
Run en Let Love Rule.The Shack is
vrijdag 16 juni geopend om 20.30
uur. The Implosions beginnen om
22.00 uur. Zondag 18 juni open vanaf 15.00 uur en Hansford en Son beginnen om 16.00 uur. Entree is gratis. Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Bandjesavond op 24 juni
op het Raadhuisplein
Aalsmeer - De KWF Spinning marathon op zaterdag 24 juni gaat wegens te weinig belangstelling niet
door. Echter de Bandjesavond ’s
avonds gaat wel door. De gezamenlijke horeca heeft daarom besloten
een deel van de opbrengst ten goede te laten komen van het KWF.
De Bandjesavond op zaterdag 24
juni wordt georganiseerd door cafébar Joppe, bar-restaurant de Praam,
restaurant het Wapen van Aalsmeer
en restaurant de Jonge Heertjes in
samenwerking met ondernemersfonds Meer Aalsmeer. De Bandjesavond vindt net als vorig jaar plaats
op het Raadhuisplein. In de ochtend kan nog geparkeerd worden
op het plein, maar in de middag
wordt het plein omgetoverd tot een
mooie feestlocatie. Om 20.00 uur
start Bandjesavond met de fantastische band Soul Solution, die garant
staat voor een swingend topfeest
met oude vertrouwde soul krakers.
Zanger David treedt met zijn super
energieke podiumpresentatie in de
voetsporen van de groten der soul,
zoals Wilson Picket, Otis Redding,
James Brown en Marvin Gaye. Zorg
dat je erbij bent, het wordt vast weer
heel gezellig.
Het podium komt dit jaar voor het

Zaterdag weer knallende editie

Nachtruis met Yezpr en
duo Blackmont in N201
tiest van de avond maar let op: Met
een vers platencontract in de pocket
en een gezonde ambitie gaat de wereld nog veel van deze man horen.
Nachtruis spotte hem vorig jaar al,
waarna hij gevraagd is voor een van
de Nachtruis pré-party’s. De oplettende kijker zag hem ook al in actie tijdens een FB livestream van een
half jaartje geleden. Hoog tijd dus
dat deze topper officieel in de lineup staat! Op 17 juni krijgt hij twee
uur de tijd in de enige echte Rave
Cave. Het feest zal live uitgezonden worden bij Zimmer Frei van Radio Aalsmeer. Tevens zullen de heren van Zimmer Frei hun radio programma live vanuit de N201 doen.
Dus van 19.00 tot 22.00 uur de beste
techno van Marcelles en JeeCee en
dan vanaf 22.00 tot 04.00 Nachtruis
via de kabel 99.0 of ether 105.9FM
of via www.radioaalsmeer.nl
Zaal open 22.00 uur, entree 10 euro
Let op: Vanwege Mystic Garden festival in Amsterdam begrijpt de organisatie dat er veel late feestgangers
zullen zijn die bij Nachtruis komen
afteren. Maar na 2.00 uur gaat de
deur dicht en worden er geen bezoekers meer toegelaten.

gemeentehuis te staan met aan beide zijden van het plein barren voor
een lekker drankje. Net als vorig jaar
is er muntjesverkoop en dit jaar zijn
er natuurlijk meer muntenhokken,
meer toiletten en een grote fietsenstalling op het Drie Kolommenplein.
Ook de EHBO afdeling Aalsmeer is
van de partij.
Een deel van de opbrengst van de
avond komt ten goede aan het KWF.
Ook iets bijdragen aan het goede
doel? Overgebleven muntjes kun
je na afloop doneren in de speciale collectebussen.
Geen Summer Dance!
Voor wie van swingende buitenen dansfeestjes houdt, is er slecht
nieuws. Het Summer Dance Festival op het Surfeiland gaat ook deze zomer niet plaatsvinden. Het is de
organisatie niet gelukt om de beste kwaliteit als het gaat om artiesten, geluid en andere faciliteiten te
realiseren en daarom is gekozen om
het feest af te blazen. “Een lastige
keuze”, zo meldt de organisatie, die
weet dat velen er enthousiast naar
uit keken. In december hoopt de
groep meer duidelijkheid te kunnen
geven over het wel of niet doorstarten van het festival in 2018.

Kijken, luisteren of meezingen

Popkoor Sonority houdt
open repetitie
Aalsmeer - Op dinsdagavond 20
juni houdt Sonority, in het kader van
de Ik Toon-maand, een open repetitie. Tijdens deze maand tonen amateurkunstenaars en –verenigingen
wat zij in huis hebben. Heel Nederland is deze maand het podium van
alle vrijetijdskunstenaars.
Sonority staat onder leiding van dirigent Jenny van Huissteden en zingt
hedendaagse popnummers. De locatie waar het koor repeteert is De
Oude Veiling aan de Marktstraat 9
in het Centrum. Aanvang 20.15 uur.

Johnny Mastro en Lenny Kravitz
Op zondag 25 juni krijgt The Shack
visite uit Amerika. Johnny Mastro
& Mama’s Boys, een regelrech-

Aalsmeer - Aankomende zaterdag 17 juni belooft wederom een
knallende editie te worden van
Nachtruis in N201. De organisatie
heeft ook deze keer weer gezorgd
voor een line-up van hoog niveau
met Remco Beekwilder, Blackmont,
Yezpr en natuurlijk residents Mister
Marcel en Jor-D. Zij zullen de dansvloer stevig aanpakken tot in de
kleine uurtjes!
Nachtruis is Inmiddels bekend bij
groot publiek in de regio als volwaardig Techno event voor de liefhebbers van stevige dansbare techno waarbij de magie van de kleine club de sfeer bepaalt: ongedwongen, betaalbaar, maar met oog
voor detail en kwaliteit. Elke editie
wordt een aantal rijzende sterren uit
de techno scene verwelkomd achter de draaitafels en deze keer zijn
dat weer eens niet de minste. Zo is
DJ en producer Remco Beekwilder
momenteel de snelst stijgende ster
in Techno land! Remco Beekwilder
draait steeds vaker in het buitenland
maar zaterdag 17 juni staat hij toch
echt de Aalsmeerse Rave Cave af te
breken! Het duo Blackmont bestaat
uit Emiel Zwart en Najel Monteiro.
Emiel Zwart heeft vorig jaar al eens
de Rave Cave aan de Zwarteweg afgebroken met een weergaloze set
techno beukers. Beide hebben al jarenlang een solide reputatie in Rotterdam en ver daarbuiten. Sinds vorig jaar hebben ze hun krachten gebundeld en niet bepaald zonder
succes. Normaal treden ze live op
maar speciaal voor Nachtruis doen
ze een DJ set om naast hun eigen
producties nog wat creatiever uit de
bocht te vliegen. Dj-producer Yezpr is met zijn 21 jaar de jongste ar-

AGENDA

De toegang is gratis, consumpties
na afloop van de repetitie zijn voor
eigen rekening.
De open repetitie is een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te
komen maken en misschien wel lid
te worden van Sonority; er zijn enkele open plaatsen. Of je nu wilt komen kijken, wilt meezingen of alleen
wilt komen luisteren, iedereen is van
harte welkom om deze open repetitie bij te wonen.
Kijk voor meer informatie of contact
op www.sonority.nl.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
GEEF VADER EEN MOOIE:

Gitaar
vanaf

€ 69,-

VERRAS HEM MET EEN:

Gitaarstatief
vanaf

€ 10,95

MAAK HEM BLIJ MET EEN:

Mondharmonica
vanaf

€ 6,95

TIP:

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

Muziek
Vrijdag 16 juni:
* Voorstelling ‘Volle Bloei’ door Karin Bloemen in Crown Theater vanaf
20.15u. Zaal open: 19.45u.
* Optreden The Implosions in The
Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 17 juni:
* Optreden Hobo String Band bij galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg
vanf 21u.
* Technofeest Nachtruis in N201,
Zwarteweg van 22 tot 05u.
Zondag 18 juni:
* Optreden Bigband Fortnight Swing
bij brasserie Kempershoek van 16
tot 17.30u.
* Optreden Hansford en Son in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
Dinsdag 20 juni:
* Open repetitie Sonority in De Oude
Veiling, Marktstraat v/a 20.15u.
Woensdag 21 juni:
* Concert met harp en fluit voor ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 15u.
Zaterdag 24 juni:
* Bandjesavond op Raadhuisplein
met diverse optredens, o.a. optreden Soul Solution v/a 20u.
Films
15 tot en met 22 juni:
* Film ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ in Bioscoop
Aalsmeer. Dagelijks voorstellingen.
Zaterdag 17 juni:
* Muziekfilm in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open: 20.30u.
Exposities
Zaterdag 17 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
17 en 18 juni:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag
Flower Festival met exposities, battles en livemuziek.
* Expositie Flower Art in galerie Sous
Terre, Kudelstaartseweg. Tot en met
3 september. Weekend vol activiteiten voor Flower Festival.
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra
Boshart in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met
zondag 14 tot 17u. Vanaf 22 juni
‘Vreemde vogels en rare snuiters’.
Tot eind juni:
* Kunstmaand ‘Ik Toon’ Hele maand
juni kunstwerken van amateurs in
etalages winkels Zijdstraat.
Tot en met 15 juli:
* Expositie Summer Dreams in studio Sunny Neeter, Hornweg 196d.
* Schilderijen van Ada Bruine de
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Punterstraat.
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart.
Tot en met 19 juli:
* Expositie schilderijen Connie Fransen in gemeentehuis.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunst-

kasten in gemeentehuis om 16u.
Diversen
Donderdag 15 juni:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 16 juni:
* Open Hof Keuken vanaf 17.45u. in
‘t Baken, Sportlaan.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Broekhof Bedrijven Toernooi bij
FCA, Beethovenlaan vanaf 19.30u.
Ook op 23 juni.
Tot en met 17 juni:
* Dorpsfeest in Rijsenhout met diverse (sportieve) activiteiten. Donderdag braderie en wielerronde.
Vrijdag spelletjes en jeugdfeest, zaterdag familiedag en eindparty.
Zaterdag 17 juni:
* Stemmen voor nieuwe kinderburgemeester op Molenplein, 10-14u.
* Open dag visserijbedrijf Rekelhof,
Herenweg, Kudelstaart, 11-16u.
* Start wereldreis 17jr. Subaru auto naar Tokio. Uitzwaaien 12-14u. bij
Subaru in Lakenblekerstraat.
* Junior Pramenrace ‘Later als ik
groot ben’. Start 13u. bij Stokkeland.
Prijsuitreiking om 15.15u.
17 en 18 juni:
* Aalsmeer Flower Festival op zes
locaties in gemeente. Zaterdag en
zondag van 11 tot 17u.
* Maalmarathon korenmolen De
Leeuw, Molenplein.
17 tot en met 25 juni:
* Feestweek in Kudelstaart met dagelijks activiteiten, o.a. prutrace,
kaarten en grootse familiedag in en
rond het Dorpshuis.
Dinsdag 20 juni:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk,
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
Woensdag 21 juni:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
Lunch 12-13u. en creatief v/a 19.30u
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Jaarmarkt bij/rond winkelcentrum
Kudelstaart van 14 tot 21u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15.
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 22 juni:
* Vitaliteits- en beweegdag in ‘t
Kloosterhof, Clematisstraat, 10-16u.
* Zwemloop in Oosterbad i.s.m.
Oceanus Triathlon. Jac. Takkade 1.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 15 juni:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 19 juni:
* Wijkoverleg Oosteinde in de
Mikado,Cath. Amalialaan, 20-22u.
* Discussieavond PvdA over jongeren, schulden en politiek, in Bacchus, Gerberastraat v/a 19.30u.
Dinsdag 20 juni:
* Diabetes Café in bibliotheek,
Marktstraat vanaf 19u.
* Info over migrantenhotels door belangenvereniging Plan Oosteinde in
de kantine van de Bloemhof, Hornweg vanaf 20u.

‘Band hoppen’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Er was afgelopen zaterdag 10 juni de mogelijkheid om
te ‘band hoppen’ tussen drie locaties in Aalsmeer. Drie Aalsmeerse bands lieten zich zien en horen. Concurrenten waren het gelukkig niet van elkaar, elke gelegenheid mocht meer dan voldoende
publiek welkom heten. Misschien
was het mooie weer hier debet aan,
maar de bands zullen mogelijk zeggen dat hun populariteit de inwoners wel ‘van de bank’ af gekregen
heeft. Hoe het ook is, het was overal gezellig, de sfeer was prima en er
was veel waardering voor de bands.
In Bacchus trakteerde de Remband

op vooral mooie ballads uit de jaren zestig tot tachtig, in café Joppe kreeg The Whatts de handen op
elkaar voor hun eigenzinnige, ‘gewhatsoneerde’ hits en in café Sportzicht kreeg de partyband Van Alles
& Nog Wat het publiek moeiteloos
aan het dansen. Dit weekend is er,
zowel zaterdag als zondag, overdag
livemuziek op de diverse locaties
van het Aalsmeer Flower Festival. En
zaterdagavond 17 juni presenteert
Bacchus in de Gerberastraat een
filmavond, die ook iets met muziek
te maken heeft. Aanvang is 21.00
uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Toegang is 3,50 euro per persoon.
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Optreden tijdens Flower Festival

Nieuwe Hobo String Band
in Tuintheater Sous Terre
Aalsmeer - Na enkele try-outs in
het land, onder meer in café Joppe, is het zover, de nieuwe Hobo
String Band is compleet en gaat ‘on
the road’. Het eerste echte optreden
is zaterdag 17 juni aanstaande tijdens het Aalsmeer Flower Festival,
in het Tuintheater van Sous Terre,
de prachtig gelegen locatie tegenover de Watertoren, meer Aalsmeers
kan het bijna niet! De nieuwe Hobo String Band brengt oud en nieuw
repertoire, zowel de ‘gouwe ouwe’ nummers als de ‘Orange Blossom Special’ en ‘The Fallen Eagle’
worden afgewisseld met nieuwere
songs van ‘CPR’ en ook het componeren van eigen werk gaat de band
goed af, gezien het aantal in de setlist opgenomen eigen nummers.
De nieuwe Hobo String Band be-

staat uit Joseph Custers op zang
en toetsen, JP Eerenberg op elektrische gitaar, Peter van Soest op zang
en basgitaar, JE Hoeve op zang, pedal steel gitaar en banjo, Hans Rietveld op drums en percussie en Dick
Kuin op zang en gitaar. Tijdens speciale gelegenheden, zoals op 17 juni, wordt de band versterkt met de
aanwezigheid van Leen Mulder die,
zoals ieder hem kent, de viool en
mandoline bespeeld.
Kom zaterdag vanaf 21.00 uur naar
het Tuintheater van Sous Terre aan
de Kudelstaartseweg. Bij mooi weer
wordt er buiten gespeeld. Kaarten
zijn te koop bij Stage Music Service in de Schoolstraat 7 en Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 12 en
kosten 10 euro per stuk. Er is plaats
voor maximaal 150 bezoekers.

André Rieu live in bioscoop
Aalsmeer - André Rieu, bij miljoenen bekend als ‘De koning van
de wals’, is één van de populairste klassieke popartiesten ter wereld. Dit jaar is het precies dertig
jaar geleden dat André Rieu het Johann Strauss Orkest in zijn thuisstad Maastricht oprichtte. Om dat
te vieren wordt zijn energieke concert via satelliet op zaterdag 22 juli
(20.00 uur) en zondag 23 juli (15.00
uur) in 60 bioscopen in heel Nederland vertoond. Speciaal voor deze jubileumeditie is komiek en pre-

sentator André van Duin aangesteld
als gastheer van André in Cinemas.
Exclusief voor de bioscoopbezoekers zal Van Duin zowel het voorprogramma verzorgen als een interview doen met André Rieu, zodra hij
van het podium stapt. André in Cinemas wordt geproduceerd en wereldwijd gedistribueerd door Piece
of Magic Entertainment en is onder andere ook te zien in Bioscoop
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
bioscoopaalsmeer.nl.
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Lex Berghuis toonde zich zeer tevreden met het behaalde succes.
“Er is gedurende de hele periode
geen onvertogen woord gevallen,
alles liep gesmeerd.” Hij heeft zich
zeer gesteund gevoeld door Frans
Huijbregts (voormalig beleidsmedewerker wijkopbouw van de Gemeente). “Zijn stimulerende inbreng zorgde er voor dat alles heel
snel kan worden gerealiseerd.” Alle aanwezige makers waren blij met
de aandacht, en verheugd te horen
dat zij de foto na afloop van de tentoonstelling mee naar huis kunnen
nemen. De goed bezochte en geanimeerde middag werd afgesloten
met een fraai gedicht van de voormalige dorpsdichter Marcel Harting:

“Ook wijkverbinding speelt een grote rol”

Kunstkasten een verrijking
voor de gemeente

Aalsmeer - Donderdag 8 juni
opende wethouder Gertjan van der
Hoeven de tentoonstelling ‘Kunstkasten’. Hij hoefde er de deur niet
voor uit, want de foto’s en teksten
zijn te zien in eigen ‘huis’. Tot 26 augustus kunnen bezoekers aan het
gemeentehuis in de burgerzaal tussen de banken de tentoonstelling
op hun gemak bekijken. De originele foto’s van Arjen Vos vertellen elk
het verhaal van de makers. “Leuk

om te doen en ik voel mij vereerd
dat de gemeente mij deze opdracht
heeft verstrekt”, verklaarde de fotograaf. Ook de wethouder vond het
een eer om deze tentoonstelling
feestelijk te kunnen openen. Voor
hem is Aalsmeer er een stuk door
opgeknapt. “Niet meer die sombere
kasten om tegen aan te kijken. Dit
is voor de gemeente een verrijking.
Het is leuk om langs de kunstkasten
te lopen en ook leuk om er met de

bewoners over te praten. Want het
gaat niet alleen om het beeld ook de
wijkverbinding speelt een grote rol.”
Hij prees de inventiviteit van de makers, de sponsor Epifanes, die voor
de juiste verf zorgt, en die van de
initiator Lex Berghuis met zijn team
Giovanni en Jolanda. Zij waren afgelopen week druk in de weer met
het voorbewerken van de kasten die
tijdens het Aalsmeer Flower Festival
een metamorfose zullen ondergaan.

Wie wandelt door ’t Dorp
Of langs het Pelgrimspad gaat
Ziet deurtjes openen van
Hard PVC of dun staalplaat
Openbarend overeenkomst
In een kleurrijk contrast
Van binnen verzameling elektra
Van buiten een kunstkast

Laatste expositiedagen Boshart en Borgman

Suppoost Annelies Kramer:
‘Beeld Petra echt heel mooi’
Aalsmeer - De Aalsmeerse schilder Karin Borgman is samen met
haar vriendin de beeldhouwer Petra
Boshart neergestreken in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat. Het is
al weer het laatste weekend dat de
expositie waar de kracht, kleur, vakmanschap en plezier van afdruipen
te zien is. De deuren van het monument in het Centrum worden open
gehouden door een grote groep enthousiaste liefhebbers van kunst die
zo nu en dan vertellen over hun favoriete kunstwerk.
Suppoost Annelies Kramer twijfelt
geen moment. Er is één beeld van
Petra Boshart dat haar van meet af
aan direct pakte en dat is het hardstenen beeld ‘Isla Negra’ ofwel het

‘Zwarte Eiland’. Het gaat volgens
Boshart over het fascinerende wonder van het bestaan waarin de natuur en het menselijk lichaam onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.
“Toen ik het al in het kantoortje zag
staan, nog in de doos, vond ik het al
een mooi ding”, vertelt een enthousiaste Kramer. Ze is nu een jaar of
vier suppoost en is dat geworden
via een amateurtentoonstelling in
het clubhuis van haar watersportvereniging. “Ik ben altijd actief bezig geweest. De voorzitter heeft me
toen gevraagd. Dat was in een periode dat ik niet zo fit meer was, maar
ik kan altijd nog wel kletsen. Daar
komt bij dat ik kunst gewoon leuk
vind. Het aller-leukste om hier in het

Sous Terre bloeit en groeit

Theater en kunst tijdens
opening ‘Flower Art’
Aalsmeer - De komende maanden
laat Sous-Terre Aalsmeer met de tentoonstelling ‘Flower Art Sous-Terre
Aalsmeer’ wederom een nieuw gezicht en een nieuw geluid zien en horen. De opening zaterdag 17 juni om
15.30 uur gaat er feestelijk aan toe.
Binnen een tentoonstelling die aangeeft hoe de bloem door de eeuwen
heen altijd een belangrijke rol heeft
vervuld binnen de kunst en dat ook
voor de hedendaagse kunstenaars
de bloem nog steeds een grote inspiratiebron is. Zo zijn er de grote vazen gecombineerd met schilderijen
van Van der Vegt. De zonnebloemen
- geschilderd rond 1920 - van André Idserda, zijn vrouw Coba - verwant aan de Amsterdamse Joffers laat een schilderkunst zien zoals deze begin van de vorige eeuw populair

was. Van weer een paar decennia later zijn de aquarellen van Jan Willem
Heijting. Professor in de Chinese teken- en schilderkunst Zhou le Sheng
laat met zijn werk zien dat hij deze
eretitel dubbel en dwars verdient.
Wat ziet de kijker eerder in de schilderijen van Bert Wouters een vlag
of de tulp? Ga het meemaken! Van
de weduwe van kunstenaar Toon de
Haas leende Sous Terre vijf indrukwekkende bloemtaferelen. Judith
Majoor schildert traditioneel samengestelde bloemstillevens waar de kat
niet mag ontbreken. De fotografen
Monic Persoon, Patrick Spaander en
Heidi Wallheimer doen de kijker verwonderen met hun foto’s, zij weten
de bloem een ongekende schoonheid mee te geven. In de stilte kamer ontworpen door bloemenarran-

Oude Raadhuis te zitten is de uitleg
die we krijgen van de kunstenaars
die hier exposeren. Om te horen wat
ze beweegt, wat ze ontwikkelen en
hoe ze denken. Ook al is het niet altijd mijn smaak, maar hoe vaker je
kijkt dan vind ik het toch wel weer
boeiend. Waarom ik dit beeld van
Petra zo mooi vind, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een kwestie van voelen. Het is echt heel mooi,
dat gevoel voor buik en borsten dat
er uitspreekt. Het is heel sensueel.
Ik wil er steeds aankomen. Ik word
er blij van, maar ook heel hebzuchtig. Ik zou het wel thuis willen hebben in de tuin bijvoorbeeld, maar
het blijkt gevoelig voor vogelpoep.
Ik heb het al aan mijn man gezegd,
geur Marloes Joore is haar gordijn
van pluizen (een afstudeerproject)
met recht iets om stil van te worden
en dat daar dan de doodskist vervaardigd door Hans Denijs staat met
de weelderige bloemenpracht beschilderd door Bob van den Heuvel
maakt duidelijk dat bloemen horen
bij mensen van de wieg tot het graf.
Stem en de zwevende plant
Tobias Rothe en zijn cinethesie project bestaat uit drie totaal verschillende objecten die toch op de een of
andere manier met elkaar verbonden zijn. De bezoeker kan zelf ervaren hoe bijzonder zijn uitvindingen
zijn. Wie maakte er eerder tekeningen met de stem, zag vlinders door
warmte in een afgebakende ruimte
fladderen of een kraantje op een verrassende manier water produceren?
En wat te zeggen van de zwevende plant. Peter van Eick (van Glasshouse entertainment) en initiator
van de Sous-Terre revival) ontdekte het fenomeen dat wereldwijd zijn
opgang gaat maken, maar nog onbekend is in Nederland.

Aalsmeer - De Historische tuin is
sinds kort in het bezit van een panda-beer. Een groot deel van de dag
houdt hij zich schuil en voedt zich
met Aalsmeerse plantenscheuten.
Over zijn aankomst is zo goed als
niets bekend. Heeft het iets te maken met het grote Aalsmeer Flower
Festival? Wil je als eerste de panda
zien en het dier een naam geven?
Kom dan zaterdag 17 juni om 12.00
uur naar de Bloemenschuur van de
Historische tuin, ingang Praamplein.
Hopelijk laat hij zich zien...

Juni ‘Ik Toon’ maand

Cartoons van Rein van der
Zee in etalages Kees ‘Tabak’

Connectoren verbinden de buurt
Zoals het project de buurt verbindt
Waarin elektriciën zijn werk en
Kunstenaar haar inspiratie vindt
Zo de transformator van Liander
Hoogspanning in laagspanning keert
Hoogglans Epifanes waarmee artiest
Een omkasting tot werkstuk
transformeert
Dank Gemeente, dank vrijwilliger,
dank inzet
Dank kunstenaars, dank
enthousiasme, dank Frans
Voor het eerste rondje
schakelkasten pimpen
Graag tot een volgende kans.
Janna van Zon
maar die valt nu nog op wat anders.
Alleen dat soort steen is al prachtig,
zo mooi glad en die lijnen er in zijn
ook zo mooi. Ik zou het brok steen
wel eens willen zien waar ze het uit
gemaakt heeft. Het heeft iets van
een atol en van een drijvende vrouw
in het water. Voor mij was het een
feest van herkenning en ik vind het
de prijs mee dan waard.”
Wonderwel vult het werk van de
twee kunstenaars elkaar heel goed
aan. Dat is wat keer op keer terugkomt onder de bezoekers. Beiden
houden zich in een eigen vormentaal bezig met de mens, met de natuur en de onderlinge verbindingen.
Het levert beelden op die er altijd lijken te zijn geweest, maar die tegelijkertijd vanuit een nieuw en origineel perspectief hun verhaal vertellen.

Suppoost Annelies Kramer bij het beeld ‘Isla Negra’ van Petra Boshart.

Panda beer in de
Historische Tuin

Finishsage
Om de expositie mooi af te sluiten
zijn beide kunstenaars zondagmiddag 18 juni de hele middag in het
Oude Raadhuis om hun werk toe te
lichten onder het genot van een kop
thee. Die middag moet zich ook een
uniek experiment voltrekken. Vanaf vandaag bestaat er de mogelijkheid om een kunstwerk van Karin
Borgman uit te kiezen en voor twee
maanden te lenen voor thuis. Daar
zijn geen kosten aan verbonden.
Het is een kwestie van een gele stip
plakken en op zondagmiddag vanaf
16.00 uur na het sluiten van de leenovereenkomst het schilderij op komen halen. Natuurlijk gaat koop tijdens de expositie voor lenen. Na de
uitleenperiode verwacht Borgman
als tegenprestatie een foto van het
kunstwerk in het interieur en met
de familie aan tafel. Het liefst in één
foto gevangen, maar het mogen er
ook twee zijn. Tijdens de Kunstroute
in het derde weekend van september wordt daar een overzicht van
geboden. De schilderijen en foto’s
moeten op 20 augustus weer worden ingeleverd bij het atelier. De expositie van Boshart en Borgman is
nog te zien van donderdag 15 tot en
met zondag 18 juni, alle dagen van
14.00 tot 17.00 uur.
Stoel aan de Poel
Ook op het dak van Sous Terre is er
het nodige veranderd. Nieuw zijn de
Stoel aan de Poel van Arjan Dévos
en de bewegende bloem van Tobias
Rothe. Zij gaan dé grote trekpleister
van de komende tijd vormen. Laat
je uitdagen, klim op de stoel, geniet
van het prachtige uitzicht en laat je
stralend fotograferen of neem een
selfie. De bloem van Tobias reageert
op de wind en dat levert een mooi
kijkspel op!
De gnomen
Rond het fraaie steenhouw grafwerk van Ruud van Vliet staan in
stijf gelid de honderden gnomen.
Ontworpen door Edward Bernsteyn.
Kleine wezens die zo opgaan in hun
I-Phone dat zij de wereld om hen
heen lijken te vergeten. Maar vergis u niet door hun hoeveelheid zijn
zij oppermachtig aanwezig! Tijdens
het weekend van het Aalsmeer Flower Festival is Edward zelf ook van
de partij, weer met een nieuwe performance. In een kas laat hij in acht
vloeiende bewegingen zien hoe

Aalsmeer - Eén van de deelnemers
van de ‘Ik Toon’ maand is Rein van
der Zee. Zijn cartoons verlevendigen de etalage van Kees Boomhouwer aan het Molenplein. “Leuk
joh… wij zaten vroeger bij elkaar
in de klas op de openbare school
aan de Oosteinderweg.” Bij navraag blijkt dat Rein altijd heeft getekend, voornamelijk strips en cartoons. “Dat vond ik toch het leukste
om te doen.” Rein is een gemakkelijke prater, zijn enthousiasme maakt
hem jaren jonger dan zijn eigenlijke
leeftijd. “Als jochie ging ik met mijn
tekeningen naar de voormalige veiling aan de Oosteinderweg, vroeger kwamen daar veel Amerikanen,
die vonden mijn tekeningen prachtig, ‘That’s nice.’ Kreeg ik een paar
gulden en een aai over mijn blonde krullen.”
En alsof het gisteren was vertelt hij
nog vol trots dat hij als vierdeklasser ooit een tekenwedstrijd won. “Ik
had een Romeinse strijdwagen gemaakt. De tekening werd in vakjes verdeeld, alle leerlingen kregen een eigen stuk. Het was de bedoeling dat iedereen dat detail verder ging uitwerken, zo ontstond er
een grote tekening. Ik ben eigenlijk best benieuwd of die tekening er
nog is, moet ik toch eens navragen.”
En passant deelt hij mee dat hij ook
voor de schoolkrant tekende.
Ontdekking van de muziek
Rond zijn achttiende was er mis-

schien wel dé ontdekking van zijn
leven: De Popmuziek. “Ik hoorde voor het eerst Jimmy Hendrix
en Mick Jagger. Tjonge, wat was ik
daar van onder de indruk. Dat wilde ik ook! Ik heb mijzelf teksten leren schrijven en gitaar spelen. (Rein
speelt nu in de band Wildcat) Daardoor raakte het tekenen op de achtergrond. Via Facebook kwam ik jaren later in contact met een vriendin
van vroeger. Zij was benieuwd of ik
nog steeds tekende. Die vraag heeft
mij zo gestimuleerd dat ik dacht:
‘Ach doe ’s gek’. Ik ben kunstboeken
gaan aanschaffen, ik heb doeken en
verf gekocht en vervolgens begonnen met ‘kliederen’. Abstract, impressionisme - mijn favoriete schilder is van Gogh. Ik heb met houtskool gewerkt en mijn cartoons teken ik met Oost-Indische inkt. Samen met mijn zus Joke.” Met een
zekere trots wordt verteld dat zij zo
mooi kan schilderen en prachtige
gedichten maakt. “Ik ben op cursus
gegaan bij docente Christa Logman.
Haar lessen heb ik echt nodig.”
Ernstig ongeval
Door een ernstig ongeval raakte Rein werkeloos, de lange herstel periode weet hij goed te besteden. Zijn cartoons zijn daarvan een
mooi voorbeeld. Een vergelijk met
Peter van Straten is snel gemaakt.
“Wat die man kan uitbeelden met
een eenvoudig streepje, zover ben
ik nog lang niet, maar gelukkig heb
ik wel veel humor. Dat is belangrijk.”
Hij is nu bezig met het schrijven van
een thriller.
Kunstkast
Zaterdag 17 juni is hij één van de
kunstenaars die een eigen kunstkast gaat beschilderen. Vlak bij de
Deen aan het Molenpad, dus gegarandeerd dat Rein kan rekenen op
publiek. Wat hij gaat maken, daarvan heeft hij nog geen idee, maar
dat het iets met humor wordt? Het
ligt voor de hand en anders brengt
zus Joke - waar hij goede maatjes
mee is - hem vast wel op een briljante gedachte.
Janna van Zon

Lieve of boze heks in Bos?
Amstelland - Kom kijken naar de
Bosheks op zondagmiddag 25 juni
prachtig een bloem door middel van
een drukpers kan veranderen in een
fraai kunstwerk.
Muziek
Sous-Terre de A locatie van het
Aalsmeer Flower Festival zorgt niet
alleen voor kunst, maar ook voor
muziek. Op zaterdagmiddag zijn er
optredens van onder andere Mambo Choc, Duo Bites of Music en ’s
avond om 21.00 uur een uniek flower optreden van de vernieuwde
Hobo String Band. Kaarten kosten
10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar
bij Stage Music Shop in de Schoolstraat. En kom op zondag 18 juni
naar de Gypsy Birds of zing mee met
het Aalsmeers Karaoke Koor onder
leiding van Wilbert Streng. Om 16.00
uur sluit de Aalsmeerse Harmonie
af met een geweldig nieuwe Bloemen compositie.
Janna van Zon

om 12.00, 13.30 of 15.00 uur in het
Amsterdamse Bos. Is het een lieve of boze heks, en wat doet ze eigenlijk in het Bos? Een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot 8 jaar en
hun ouders of begeleiders. Start is
bij de Boswinkel en de duur is een
uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per ouder. Aanmelden en informatie via 020-5456100 of www.
amsterdamsebos.nl en in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 iedere
dinsdag tot en met zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Voorstellingen op 7 en 8 juli

fect. Mooi weer, vrolijke deelnemers
en veel belangstelling. Het jaarlijkse plaatjes draaien door Kees Markman en Marcel Wilkes verhoogde de sfeer en paste er prima bij.
Veel bewondering was er tot slot
ook voor de bijzondere expositie Lego Incidenten City, een mini rampenstad bestaande uit meer dan
100.000 steentjes. Voor de jongste
bezoekers was er verder nog kleuren, knippen, plakken en de kinderen konden zich laten schminken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Prachtig weer tijdens jubileumeditie

Aalsmeer Roest Niet: Perfect
verlopen, top evenement!
Aalsmeer - De tiende editie van
Aalsmeer Roest Niet stond afgelopen zondag 11 juni op het programma. Het jubileumevenement mocht
200 klassieke en auto’s welkom heten. Onder een heerlijk zonnetje
maakten de deelnemers een toerrit van 100 mijl door de regio. Start
en finish waren bij The Beach en
reeds voor de start, die om negen
uur in de ochtend was, mochten vele bezoekers welkom geheten worden. Echter de drukte kwam vooral op gang bij de finish vanaf ongeveer drie uur van de eerste voertuigen. Alle auto’s en motoren wor-

den opgesteld bij The Beach en er
wordt ruim de mogelijkheid gegeven om alle glimmende klassiekers
van dichtbij te bekijken. Er waren
hapjes en drankjes verkrijgbaar en
laatstgenoemden waren geen overbodige luxe. De enorme hitte vroeg
om veel vocht. Degene in de open
auto’s en de motoren hebben het
meeste geluk gehad, was de conclusie. Maar rijden met open ramen
en een verfrissend windje voelen is
honderd procent beter dan de tocht
maken in de regen en dit is al eens
voorgekomen.
Deze tiende editie was echter per-

Theatershow ‘We Love
2017’ door SV Omnia
Aalsmeer - SV Omnia 2000 brengt
wat liefde in deze wereld met een
wervelende theatershow. De choreografen hebben dansen en optredens gemaakt van ‘We Love You’
tot ‘We Love Carnaval’ en ‘We houden van Holland’. Een show vol passie, dansen, twirlen, turnen en vooral veel verrassingen, totaal anders
als de vorige show in 2015 waar
de deelnemers Back To Basic gingen. Nu gaat de groep vooral voor
de liefde, er is al zoveel geweld op
deze wereld.
Al meer dan een jaar zijn de choreografen bezig met het bedenken van
de dansen voor deze show. Ook de
trainsters van Twirlen en Turnen zijn
al geruime tijd aan het trainen hiervoor. Tijdens de generale repetitie
(zie foto) kwamen nog wat verbeterpunten naar voren, waarvoor ge-

Uitslag van de jury
Terwijl de meeste bezoekers ‘gewoon’ bewondering toonden voor
alle klassiekers liep er ook nog een
kritische jury rond. De keuze van de
jury. Mooiste auto tot 1955 de Austin Seven Chummy uit 1939 van
Ed Kerkhoven (nr. 3); mooiste auto
tussen 1955 en 1970 de Opel Kapitan uit 1962 van Niek de Kruijff (nr.
176); mooiste auto na 1970 de Opel
Commodore 2.5 E uit 1982 van Henk
Wielinga (nr. 106); meest bijzondere
auto de Mini 1000 HLE uit 1984 van
Ton van Veen (nr. 60); mooiste motor de BMW R60 uit 1966 van Ebe
Brander (nr. 47); meest bijzondere
motor de 22 BMW R26 uit 1960 van
Cees Offerman (nr. 22) en winnaar
over all de MG A1600 uit 1959 van
Loekie Brommer-Lucassen (nr. 49)
voor de perfecte en stijlvolle combinatie van auto en kleding in het
tijdsbeeld van eind jaren vijftig. “Een
prachtig dames equipe”, aldus de
jury in haar rapport. De organisatie
kan opnieuw terugkijken op een geweldige dag, de vele deelnemers en
bezoekers zullen dit zeker beamen.
Op naar de elfde editie in 2018.

iranda’
s
m
Momenten

Musical
Radio Aalsmeer op locatie
Aalsmeer - Aanstaand weekend
trekken de programmamakers massaal erop uit om op locatie radio
te maken. De presentoren zijn zowel bij het Flower Festival, de Junior Pramenrace en het techno feest
Nachtruis. Aanstaande zondag 18
juni is Radio Aalsmeer te vinden in
de Watertoren. Tussen 14.00 en 17.00
presenteren Esther Sparnaaij en Peter Bogaard live ‘Weekend Magazine’ met daarin ook weer veel aandacht voor de verdere lokale agenda, nieuws en cultuur.
Vakanties en Tinka Helpt
Watersportvakanties voor mensen
met beperking in ‘Halte Zwarteweg’
De uitzending van ‘Halte Zwarteweg’ staat donderdag 11 juni tussen
18.00 en 19.00 uur in het teken van
Sailwise. Deze organisatie biedt watersportvakanties voor mensen met
een beperking. De dames Petra Alderden, Petra Vermeulen en Faisca
Withaar komen donderdag in ‘Echt
Esther’ vertellen over TinkaHelpt.
Vanuit het thuisfront ondersteunen zij Tinka en Eduardo die zich,
nu vanuit Thailand en later dit jaar
vanuit Zuid-Afrika, vrijwillig inzetten tegen mensenhandel en kindermisbruik. Een vraag voor de dames?
Mail naar esther@radioaalsmeer.nl.
Een en al kunst en cultuur
Tijd om weer de kennis over kunst,
cultuur en het leven bij te spijkeren? Dat kan donderdagavond weer
met Jenny Piet en Wilbert Streng in
‘That’s Life’ en ze hebben weer vele gasten uitgenodigd. Te beginnen
met Miranda Gommans (tevens Radio Aalsmeer collega) en Fleur van
den Hon over de stichting Achtzaam.
Verder ook Erna Zuidhoek van Gunjezelfhetbeste. Tevens te gast, de inmiddels bekende verschijning in
‘That’s Life’, Janna van Zon. Zij komt
vertellen over de Ik Toon Maand en
het Flower Festival. Over het hoe en
wat van de kunstkast fietsroute is Lex
Berghuis te gast. Tenslotte vertellen
Jenny en Wilbert weer over hun bezoeken die ze brengen aan diverse
kunst en culturele evenementen.

Hint voor Junior Pramenrace
Zaterdag is de Junior Pramenrace!
Ook is er een stoepkrijtwedstrijd
op het Molenplein. Het Jeugdcultuurfonds komt langs in de studio
om erover te vertellen. Dat is trouwens ook de plek om te gaan stemmen voor de nieuwe Kinderburgemeester. Kim neemt vrijdag nog
eens alle kandidaten met je door.
Als je meedoet aan de Junior Pramenrace is hier een belangrijk bericht: luister vrijdag tussen 18.00 en
19.00 uur zéker naar ‘Let’s Go’ met
Kim en Laurens, want ze geven een
hint weg voor één van de opdrachten! En als klap op de vuurpijl wordt
bekend gemaakt van welke school
de enige echte Super Juf komt! De
Junior Pramenrace is overigens live
te volgen op Radio Aalsmeer zaterdag vanaf 13.00 uur.
Nachtruis in N201
Het technomuziekprogramma van
Radio Aalsmeer heet ‘Zimmer Frei’
en komt zaterdag live vanuit de
N201. Vanaf 19.00 is zijn de radio
DJ’s zelf te beluisteren en als vanaf
22.00 uur het feest Nachtruis begint
in N201, is live op de radio te horen
wat de DJ’s op het feest draaien. Op
de line-up staan onder meer Remco
Beekwilder en Blackmont.
Voetbal en Weekaatje
Spontaan, eerlijk en sportief waren
de kernwoorden die Pieter Leegwater, de 174e gast in ‘Door de Mangel’, wist te noemen aan het begin van het programma. Zijn jeugd
bracht Pieter door aan de Hornweg, Hij ging naar de Jac. P. Thijsseschool en later naar de lagere en
middelbare Tuinbouwschool. Voetbal speelt een belangrijke rol in zijn
leven. De 175e gast van presentatoren Mylène en Elbert Huijts is Aster van den Bosch. Zij is al jaren één
van de drijvende krachten achter
het Weekaatje. ‘Door de Mangel’ is
maandag 19 juni vanaf 19.00 uur te
beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 op de kabel en via www.
radioaalsmeer.nl.

Bigband Fortnight Swing
zondag bij Kempershoek
Aalsmeer - Zondag 18 juni verzorgt
de Bigband Fortnight Swing een optreden bij Brasserie Kempershoek
te Aalsmeer. Deze bigband uit De
Ronde Venen maakt van elk optreden een feestje. De bandleden zijn
gevorderde amateurs die met veel
passie en enthousiasme spelen. Het
repertoire is zeer gevarieerd: van
Blues, swing en rock tot pop, soul

en disco. De Bigband speelt aanstaande zondag van 16.00 tot 17.30
uur. Toegang: Uw/jouw gift. Aansluitend is er de mogelijkheid om te
dineren en de bar is geopend!
Frisse wind
Per 1 maart heeft Brasserie-Bar
Kempershoek heeft per 1 maart
haar deuren geopend voor het pu-

Documentairemaker naar Tokio

Wereldreis met 17 jaar oude
Subara start in Aalsmeer
Aalsmeer - Met een 17 jaar oude Subaru Forester van Nederland naar Japan. Documentairemaker en schrijver Dirk Jan Roeleven vertrekt volgende week voor
deze roadtrip met een 17 jaar en
500.000 kilometer oude Subaru Forester. Beginpunt is de Subaru-dealer in Aalsmeer, eindpunt is de Subaru-fabriek bij Tokio, waar de Forester ooit werd gebouwd. De reis
zal zo’n zes maanden en 22.000 kilometer duren. Is de reis al bijzonder, de auto waarmee Roeleven en
zijn partner Hester van der Vliet
van Aalsmeer naar Tokio reizen, is
ook een verhaal apart. De Forester
werd gebouwd in 2000 en deed in
zijn eerste levensjaren dienst als politieauto van de KLPD om snelheid
te controleren. Later kwam de boswachtergroene Forester in handen
van een bouwbedrijf vanwege zijn
praktische bruikbaarheid en trekkracht. Roeleven tikte de auto in
2007 voor vijf mille op de kop, toen
met een kilometerstand van 170.000.
Inmiddels legde de Subaru moeiteloos ruim 500.000 kilometer af en is
het einde van zijn leven nog niet in
zicht. Voordat de Forester met pensioen mag en aan zijn makers in de
Subaru-fabriek nabij Tokio wordt
overhandigd, moet de Forester eerst
nog ruim 22.000 kilometer afleggen

door onder meer Rusland, Kazachstan, Mongolië, Zuid-Korea en Japan. Een lange en boeiende tocht,
waarbij Roeleven niet voor de kortste en snelste weg naar Tokio kiest,
maar voor de meest inspirerende
route, langs locaties met een verhaal. Een verhaal dat opgetekend
zal worden in een boek en uitgebreid te volgen zal zijn op social
media. Roeleven’s Forester is nu al
het ultieme bewijs van waar Subaru
voor staat. Het merk hecht bij het
ontwikkelen van zijn modellen veel
waarde aan avontuur en betrouwbaarheid. Andere merkwaarden als
rijplezier en onverzettelijkheid zullen
na de trip ongetwijfeld aan het lijstje kunnen worden toegevoegd, zoals ook de voordelen van standaard
Symmetrical All-Wheel-Drive, de
permanente vierwielaandrijving van
Subaru, ongetwijfeld duidelijk worden als het qua weer en omgeving
even niet meezit. Belangstellenden
hebben aanstaande zaterdag 17 juni tussen 12.00 en 14.00 uur de mogelijkheid om het team uit te zwaaien bij Subaru Aalsmeer in de Lakenblekerstraat 24. Onder meer de ambassadeur van Kazachstan zal het
stel er een goede reis wensen. De
avonturen van Roeleven en Van der
Vliet met hun Subaru Forester zijn te
volgen op www.fromheretotokyo.nl.

bliek. Een frisse wind is door het traditionele restaurant gewaaid en nodigt de mensen uit kennis te maken met de nieuwe eigenaar van
het restaurant in de jachthaven van
Kempers. De basis is de klassiek
Franse keuken met internationale
invloeden. Op smaak en met liefde
bereidt met huisgemaakte producten en inkoop van lokale leveranciers moeten u een hopelijk warm
welkom-gevoel geven. Mooie wijnen als dan niet biologisch en ongefilterd, dus zeer rijk van smaak voor
een zacht prijsje. De stamtafel nodigt uit tot een kopje koffie en een

krantje, of u nu in de haven ligt met
een boot of op de fiets langskomt of
uw auto parkeert op het grote terrein voor de showroom van jachthaven Kempers.
Personeel gezocht
Ondanks dat de Brasserie-Bar al
een paar maanden operationeel is,
zijn er nog vacatures voor allerlei
personeel in de keuken en de bediening. Onder andere wordt een
bedrijfsleider gezocht, een zelfstandig werkend kok, een afwashulp en
medewerkers in de bediening. Interesse?: info@kempershoek.nl

Aalsmeer - Ik ben niet zo van de
musical. Nooit belangstelling gehad
voor Aïda, The Bodyguard of Les
Miserables. Dat zingen, daar heb
ik het niet op. Ik denk dat bijvoorbeeld The Lion King best een spektakel op zich is en het verhaal van
Soldaat van Oranje spreekt me wel
aan, maar ik ben huiverig of ik het
wel leuk genoeg vind. En een kaartje is al duur genoeg, dus ik begin er
niet aan. Ik ben met mijn man ooit
bij The Titanic beland, met Danny
de Munk in de hoofdrol. Nog voor
het einde lag ik prinsheerlijk te slapen op een lekker stoeltje in het Rai
Congresgebouw. Vond er echt niks
aan. Dat blijkt. Toch ben ik afgelopen zaterdag overstag gegaan. Ik
had mijn mams voor Moederdag
een kaartje cadeau gedaan voor
The Bridges of Madison County, een
musical met René van Kooten, Lone
van Roosendaal en nog een aantal fantastische musicalsterren. Het
was in Het Zonnehuis in Amsterdam Noord. Een monumentaal gebouw met historie waar inmiddels
een knus, intiem theater in gehuisvest is. We namen plaats op houten stoeltjes rondom een podium,
dat tegelijk dienst deed als een van
de bruggen uit de titel. En het was
Ge-wel-dig! Ik kan niet anders zeg-

Dictee voor
Dummy’s
Aalsmeer - De Stichting Groot
Aalsmeers Dictee organiseert op
woensdag 5 juli een leerzaam en
gezellig taalevenement, het Dictee
voor Dummy’s. De avond wordt gehouden in café Op de Hoek in Kudelstaart, hoek Kudelstaartseweg
en Robend, en is van 20.00 tot 22.00
uur. Deelname is gratis en inschrijven vooraf is niet nodig. De eerste
kop koffie of thee krijgen de deelnemers van het huis.
Gastheer van deze avond is taalkundige en dicteetijger Bert Jansen,

lukkig nog voldoende tijd voor is om
te verbeteren. Het belooft een spektakel te worden. Dus, kom genieten van al het moois in de Studio’s
Aalsmeer op vrijdag 7 en zaterdag 8
juli aanstaande. Op vrijdag is er alleen een avondshow en op zaterdag zijn er twee middagvoorstellingen en één avondshow. Er zijn nog
kaartjes verkrijgbaar, dus bestel ze
alsnog via de website www.svomnia.
nl. De kaarten kunnen betaald worden via iDeal en liggen direct voor
de nieuwe eigenaars klaar! De voorverkoop sluit na 30 juni. Er kunnen
dan ook altijd nog, indien voorradig,
kaartjes aan de kassa gekocht worden. Namens Mariëlle Buskermolen heten alle dansers, twirlsters en
turnsters van SV Omnia 2000 inwoners graag welkom op één van hun
prachtige shows.

gen. Het spel, het verhaal, de muziek (vijfkoppig ensemble), ja zelfs
de zang vond ik mooi. Mijn moeder, die de film (met Meryl Streep
en Clint Eastwood in de hoofdrol) al
zeker twee keer had gezien, genoot
ook volop. In de pauze moesten we
gewoon even op adem komen. Op
de heenweg hadden we tegen elkaar gezegd: ‘Ach, we gaan er blanco in en verwachten er gewoon niet
te veel van, dan kan het altijd meevallen.’ Understatement van het jaar.
De romantiek spatte van het podium, het verhaal werd (ja, zingend)
op een ingetogen manier gebracht
en de muzikanten hadden allemaal
een rol in het geheel. De komische
noot kwam van Annick Boer die de
rol van nieuwsgierige buurvrouw
met verve speelde en aan het einde biggelde ook nog eens de tranen
over onze wangen. Het zaallicht had
wat ons betreft nog wel even gedimd kunnen blijven. Een meer dan
geslaagde middag. We hebben op
de terugweg uit Tuindorp (wat een
gezellig plein!) wel tig keer tegen elkaar geroepen: ‘Wat was het mooi
hè..’ Musicals zijn toch wel leuk. Ik
raad dan ook een ieder aan om deze productie te gaan aanschouwen. We vernamen nog van een dame dat Joop van den Ende (die lang
geleden in Tuindorp een feestwinkel begon) ooit als clown optrad in
Het Zonnehuis en dat het jochie dat
bij hem kwam kijken nu de regisseur is van dit stuk. Vond ik wel een
saillant detail. Het was een heerlijk
uitje met mijn moeder. Naar welke
musical gaan we de volgende keer
mam? Ik durf er nog wel eentje aan
hoor samen!
die op humoristische en spitsvondige wijze over taalwetenswaardigheden vertelt. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met enkele dicteezinnen. Of je een goed resultaat
boekt, is natuurlijk meegenomen,
maar je steekt er in ieder geval wel
wat van op. Noteer de datum alvast
in de agenda en kom (ook) langs!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Bloemenbal gaat niet door!

Bloemstukjes maken voor
vader bij Lionsclub
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer
Ophelia organiseert dit jaar weer
een groot evenement, dit keer in The
Beach aan de Oosteinderweg op
zaterdag 17 juni. Het dagprogramma van 11.00 tot 17.00 uur is in samenwerking met het Aalsmeer Flower Festival dat in dit weekend zal
plaatsvinden. Kinderen en volwassenen kunnen leuke dingen maken
van bloemen, zoals bloemstukjes,
bloementaartje voor Vaderdag, of
een bloemensieraad. In de oude veilingzaal van Bloemenlust wordt his-

torisch filmmateriaal vertoond en er
is op verschillende tijdstippen een
rondleiding.
Bloemenbal gaat niet door
In de avond zou een Bloemenbal
door de Lionsclub zelf georganiseerd worden, maar dit evenement
is afgelast. Er bleek te weinig animo te zijn. Helaas. Uiteraard wordt
overdag op veel belangstelling gerekend. De dames van Lionsclub
Ophelia hopen vele bezoekers te
mogen verwelkomen.
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Het geld moet/mag op!

Fietsen gestolen

Budget beschikbaar voor
buurtinitiatieven
Aalsmeer - De buurtverbinder mag
namens de gemeente Aalsmeer
10.000 euro beschikbaar stellen
voor buurtinitiatieven die de sociale samenhang versterken. Woon je
in Aalsmeer of Kudelstaart? Heb jij
een plannetje om dit jaar wat gezelligheid in de buurt te brengen?
Bijvoorbeeld: De 100ste verjaardag van een buurvrouw met de hele straat vieren, met z’n allen een
buurtbarbecue organiseren. Of met
kerst een boom in de straat samen
versieren met kerstzang. Of een slim
idee om het de minder mobiele buren aan de lange weg makkelijker te
maken?
Een buurtinitiatief is een activiteit
voor en door bewoners bedacht en
uitgevoerd, die zorgt dat er nieuwe contacten in de buurt worden gemaakt, die de buurt iets ex-

tra’s brengt en door samenwerking
wordt gerealiseerd In de voorgaande jaren zijn al enkele buurtinitiatieven gestart: De buurtboekenkast,
een bijenhotel en onder andere de
kunstkasten. De buurtverbinder van
Participe beheert het budget, dus er
zijn geen lange wachttijden. Als je
voldoet aan de voorwaarden, kun
je snel aan de slag. Jong of oud, iedereen kan een aanvraag doen. Enkele bewoners zullen de aanvragen
vergelijken en de toekenning bepalen. Meld je idee zo snel mogelijk.
De eerste lichting wordt vóór 15 juli
aanstaande behandeld. Zo mogelijk
volgt er een tweede kans in oktober.
Buurtinitiatieven kunnen worden
aangemeld bij buurtverbinder Helma Keesom via h.keesom@participe.nu. Voor vragen kan contact opgenomen worden via 06-14623301.

Belangenvereniging Plan Oosteinde

Informatiebijeenkomst over
komst 3 migrantenhotels
Aalsmeer - De gemeente wil ongeveer 600 migranten bij NieuwOosteinde/Greenpark huisvesten en
een grote groep inwoners uit Oost
is, op z’n zachtst gezegd, niet gecharmeerd van dit plan. Om alle bewoners op de hoogte te stellen en
de krachten te bundelen wordt op
dinsdag 20 juni een informatiebijeenkomst gehouden vanaf 20.00
uur in de kantine van sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg.
Het is de bedoeling dat in de drie
zogenaamde ‘migrantenhotels’ ongeveer 200 migranten per gebouw
tijdelijk gaan wonen.
Aanvraag ingediend
Onlangs is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor de bouw van
een ‘migrantenhotel’ bij de Japanlaan. Het gaat vooral om mensen
die in beginsel bij de bloemenveiling gaan werken. De migranten komen voor korte tijd en hebben geen
binding met Nederland.
Het plan is dat er gebouwen komen
van ongeveer 16 meter hoog met
5 tot 6 verdiepingen met parkeerplaatsen en diverse (horeca) faciliteiten voor de bewoners.

Volgens een tekening komen de gebouwen te staan aan de Legmeerdijk nabij de bloemenveiling, in de
buurt van Bakkersland aan de Japanlaan en achter het nieuwe tankstation langs de Middenweg op
Greenpark.
Grote zorg
Bij een aantal inwoners van NieuwOosteinde is er grote zorg over deze
plannen. Daarom is een belangenvereniging opgericht ‘Belangenvereniging Plan Oosteinde’. Tijdens de
bijeenkomst dinsdag 20 juni wordt
meer informatie gegeven en plannen en acties te besproken. Aanmelden voor de bijeenkomst kan
door een mail te sturen naar planoosteinde@outlook.com. Wie geen
computer heeft, kan bellen naar
06-12244698. Ook belangstellenden die niet aanmelden, zijn welkom, maar de belangenvereniging
wil graag van te voren weten hoeveel mensen er komen.
Geen tijd om te komen? Mail of bel
als er wél interesse is, dan wordt u/
jij op de hoogte gehouden. De initiatiefnemers hopen op een grote opkomst!

Inbraak woning

Wateroverlast door regen
Aalsmeer - Door het mooie zonnige weer de afgelopen dagen is menigeen misschien wel al het noodweer van vrijdag 9 juni vergeten.
Met bakken kwam het uit de hemel.
Diverse straten liepen vol en sloten
raakten tot de rand gevuld met water. In de Hornmeer, het gedeelte
aan de kant van de scholen, is er regelmatig wateroverlast. Het riool is
een probleem, maar ondanks een
aantal maatregelen en voorzieningen blijven de bewoners regelmatig kampen met vochtige kelders of
zelfs water in het laagste deel van
hun huis.
Water in huis
In de Waterhoenstraat bleef het na
de stortbui afgelopen vrijdag niet bij
een natte kelder. De begane grond
liep vol water. Voor de bewoners een
grote strop. Er is gebeld naar diverse instanties, maar hulp werd niet
één, twee, drie verleend. De bewoners moesten zelf aan de slag om
het water weg te krijgen. De bewoners hopen dat de gemeente nu
toch eens goed gaat kijken wat er
echt mis is met het riool.

Wijkoverleg in
De Mikado
Aalsmeer - Voor alle bewoners van
Aalsmeer Oost vindt op maandag
19 juni het tweede wijkoverleg van
2017 plaats in De Mikado. Samen
wordt onder andere gekeken naar
veiligheid in de wijk en naar diver-

Aalsmeer - Ook zoveel brandweermensen en politieagenten gezien afgelopen zaterdag 10 juni?
Was er soms een grote inval of een
forse brand? Ja en nee. De brandweerkazerne Aalsmeer organiseerde samen met het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité gewestelijke
brandweervaardigheidstoetsen voor
zestien collega-korpsen uit diverse
provincies. De wedstrijden worden
jaarlijks gehouden en dit keer was
Aalsmeer gastheer.
De brandweerlieden werden getoetst op veilige werkwijzen, vaardigheden en kennis van het brandweervak. De vaardigheidstoetsen
bestonden uit geënsceneerde, maar
zeer realistische brand- en ongevalscenario’s. In een jachthaven was
een behoorlijke brand waar chemicaliën waren vrij gekomen en in
het politiebureau moesten mensen, waaronder een arrestant, gered worden na uitbreken van brand.
De kantine van het bureau aan de
Dreef was hiervoor vol rook gezet.
Ook vatte een voertuig voor het bureau vlam.
Op facebook laten de agenten weten onder de indruk te zijn. “Het was
voor ons politie mooi om al deze opdrachten van dichtbij mee te mogen

Landelijk Gebied Oost:
Nog lange weg te gaan
er in ieder geval niet honderd procent uit. Er waren twijfels. Hierover
volgende week meer. Voorzitter was
Dirk van Willegen en hij besloot uiteindelijk om het onderwerp nog een
keer extra met elkaar te gaan bespreken voordat de definitieve behandeling in de raad op donderdag
29 juni gaat plaatsvinden.
Recreatiewoningen Uiterweg
Wel naar de gemeenteraad, niet
als hamerstuk en op 6 juli, mag het
plan van Terra Nova om de voormalige tuinbouwgronden aan de Uiterweg 222 om te toveren tot recreatiegebied met maximaal vijftien grondgebonden recreatiewoningen en
enkele gezamenlijke voorzieningen.
Het plan past in de lijn om het Uiterweggebied nieuw leven in te bla-

Werkzaamheden
Begin deze week is wel een aanvang gemaakt in het Centrum met
inspectie van het riool en doorspoelen van de putten. Hopelijk gaat deze dienst ook naar andere wijken
in de gemeente. Her en der is in de
gemeente ook de veegwagen gesignaleerd, die zorgdraagt dat de putten vrij blijven, zodat water weg kan
stromen.
se verkeerssituaties. Andere agendapunten kunnen aangemeld worden via wbAalsmeerOost@gmail.
com. De bijeenkomst is van 20.00
tot 22.00 uur in De Mikado aan de
Catharina Amalialaan 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 is te vinden op
www.WijkoverlegAalsmeer.nl

Veel brandweer in Aalsmeer
voor vaardigheidstoetsen

Lange vergadering commissie Ruimte en Economie

Aalsmeer - Afgelopen maandag 12
juni is er vergaderd door de commissie Ruimte en Economie in het
gemeentehuis. Er wachtte de heren en dames een lange avond
met onderwerpen die om zorgvuldigheid vroegen. Bij de behandeling van de structuurvisie Landelijk
Gebied Oost waren er vier insprekers. Het achterliggende gebied in
Oosteinde wacht een grootschalige
transformatie van bedrijven en kassen naar woningbouw. De gemeente heeft er voor gekozen om in deze
niet actief grondpolitiek te gaan bedrijven, maar het investeren over te
laten aan de diverse marktpartijen.
Uiteraard zijn er wel al diverse participatiebijeenkomsten gehouden
met alle betrokkenen, maar het traject is nog lang. De fracties kwamen

Regenkolken verstopt
Overlast was er ook op de Oosteinderweg. “Voor de tweede keer in
een jaar is de oprit deels weggespoeld doordat de regenkolken in
het parkeervak verstopt zitten. Deze zitten verstopt sinds werkzaamheden aan de waterleiding langs de
Oosteinderweg en onlangs het vernieuwen van de elektraleidingen
langs dezelfde weg”, melden de bewoners Liesbeth en Erik Witpeerd.
Het echtpaar heeft opnieuw een
verzoek ingediend bij de gemeente om de putten schoon te maken
en door te spuiten, zodat het water
op de parkeervakken wel goed kan
wegspoelen.

zen. De fracties waren het hier mee
eens en gaven aan het een goed en
gedegen plan te vinden. Punten van
aandacht verdienen, ook in de toekomst, de bereikbaarheid van en
de verkeersdruk op de Uiterweg. Er
zijn meerdere plannen in de maak,
onder andere bij De Aardbei en bij
Geluk. Aan wethouder Gertjan van
der Hoeven werd gevraagd of hij
hier meer informatie over kon geven, maar hier zei hij geen uitspraken over te willen doen. “We laten
het aan de initiatiefnemers over om
het tempo te bepalen.”
Centrumvisie
Het volgende punt was het vaststellen van het bestemmingsplan
Aalsmeer Dorp. De fracties hadden
hier minder tijd voor nodig. Er zijn

maken. Ons een weg banen door de
rook voor een kopje koffie is toch
wel een hele andere gewaarwording. Rest ons niets anders te zeggen dan alle lof voor onze brandweertoppers uit het hele land.” De
wedstrijddag is prima verlopen en is
aan het begin van de avond afgesloten met de prijsuitreiking in de kazerne aan de Zwarteweg.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

in deze ook nagenoeg geen wijzigingen. Alleen extra is opgenomen
dat meer ruimte wordt gegeven
voor daghoreca in het Centrum.
Door Luuc de Horde van AB werd
voorzichtig gevraagd of Aalsmeer
nu wel of niet nog verrast kan worden met een tweede Lidl. “Ik geef
geen garantie, het is niet uit te sluiten, maar ik acht de kans bijzonder klein”, aldus wethouder Gertjan
van der Hoeven. Van Rik Rolleman
van PACT kreeg hij een behoorlijke veeg uit de pan. Hij vond dat de
wethouder zijn werk niet goed had
gedaan, omdat de uitkomst van de
Centrumvisie niet in het bestemmingsplan is opgenomen. “Nu blijven we geconfronteerd worden met
postzegelplannetjes. Waardeloos,
na tien jaar nog geen visie over het
Centrum.” De andere fracties hadden hier minder moeite mee, vonden het jammer, maar er was acceptatie. In de raadsvergadering
van 6 juli vindt definitieve besluitvorming plaats, als hamerstuk,
maar met een stemverklaring van
Rik Rolleman.
Maatschappij en Bestuur
Vanavond, donderdag 15 juni, ko-

Kudelstaart - Tussen zaterdag
10 en maandag 12 juni is ingebroken in een woning aan de
Mastweg. De dieven wisten binnen te komen door het slot uit de
voordeur te verwijderen. Het hele huis is doorzocht. Er wordt een
inventarisatie gemaakt van vermiste spullen.

Forse boete voor
belediging
Aalsmeer - Op vrijdag 9 juni om
acht uur in de avond is op de Hoge Dijk een man aangehouden
wegens beledigen van een ambtenaar in functie. De 47-jarige
man uit Aalsmeer had een agent
van het korps Zaanstreek en Waterland uitgescholden voor NSBer. Justitie besloot de man een
boete te geven van 300 euro.

Italiaans maffialid uit Aalsmeer
aangehouden
Aalsmeer - Misschien al gelezen, want het is fors in het
nieuws. Zo’n beetje alle kranten en nieuwssites hebben het
bericht verspreid. De politie van
Brazilië heeft zaterdagmiddag
10 juni maffialid Vincenzo Macri
opgepakt. De Italiaan is lid van
de maffia uit de Zuid-Italiaanse
streek Calabrië en woonde vele
jaren in Aalsmeer. Hij leidde een
bloemenhandel, maar gebruikte
deze ook om grote partijen cocaine van Zuid-Amerika naar Europa te smokkelen. De politie had al
enige tijd dit vermoeden en is samen met Interpol een onderzoek
gestart. De politie wist steeds
meer bewijzen te verzamelen.
Voor Vincenzo Macri de reden om
te verdwijnen. Hij nam een andere identiteit aan en vertrok naar
het buitenland. Het is hem toch
niet gelukt om uit het zicht van de
politie te blijven. Op de luchthaven in Sao Paulo is hij zaterdag
op verzoek van de Italiaanse politie en Interpol aangehouden.

Rijverbod voor
alcomobilist
Aalsmeer - Op woensdag 7 juni om half tien in de avond heeft
de politie ter controle een auto tot
stoppen gemaand in de Japanlaan. Omdat alcohol werd geroken, is de bestuurder gevraagd te
blazen. De 22-jarige man uit Vinkeveen bleek behoorlijk veel alcohol tot zich genomen te hebben. Het apparaat stokte bij 655
Ugl. De bestuurder heeft een rijverbod gekregen van zeven uur
en krijgt een dagvaarding van
justitie.

Aalsmeer - Tussen woensdag 7
en zaterdag 10 juni is uit de Koningsstraat een fiets gestolen.
De fiets is van het merk Cortina Transport, is zwart van kleur
en het registratienummer eindigt op 279. In de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 juni is
uit de Gaffelstraat in Kudelstaart
ook een fiets gestolen. Het betreft een grijze damesfiets van het
merk Gazelle Oranje Plus. De fiets
heeft aan beide zijden lichtblauwe fietstassen. Het serienummer
eindigt op 624.
Herenfiets gevonden
Er worden gelukkig ook regelmatig fietsen terug gevonden. Zo is
op maandag 12 juni om twee uur
in de middag in de Snoekbaarsstraat een onbekende fiets aangetroffen door bewoners. De herenfiets is van het merk Gazelle
Davoos, heeft geen framenummer en is voorzien van een fietstas aan de linkerzijde. Agenten
hebben de fiets meegenomen
naar het bureau aan de Dreef. De
eigenaar mag de fiets hier af komen halen.

Portemonnee
weg na
zakkenrollerij
Aalsmeer - Op vrijdag 9 juni rond
kwart voor zeven in de avond is
van een mevrouw uit Amsterdam
de portemonnee gestolen. De
zakkenrollerij heeft plaatsgevonden in een winkel in de Ophelialaan. De vrouw had boodschappen gedaan en was terug gegaan
omdat ze iets vergeten was. Toen
ze voor de tweede keer wilde afrekenen, werd de diefstal van de
portemonnee ontdekt. In de portefeuille zaten diverse pasjes en
zo’n 250 euro aan contant geld.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

4-Jarige onwel
naar ziekenhuis
Kudelstaart - Op maandag 12
juni om zes uur in de avond zijn
de hulpdiensten gealarmeerd
voor een onwel geworden persoon in de Copierstraat. De politie en de ambulancedienst zijn ter
plekke gegaan. Een 4-jarig jongetje bleek niet lekker te zijn geworden. Hij is direct per ambulance
vervoerd naar het ziekenhuis.

Poging inbraak in
woning
Aalsmeer - Tussen vrijdag 9 en
maandag 12 juni is geprobeerd
in te breken in een woning in de
Mozartlaan. Bij de ramen en deuren zijn liefst zeven afdrukken van
een breekvoorwerp aangetroffen.
De dieven hebben het huis niet
kunnen betreden. Goed hang- en
sluitwerk heeft een inbraak voorkomen.

Boomtak waait op auto
Aalsmeer - Op het parkeerterrein
aan de Kleine Noorddijk in Amstelveen, naast de camping in het Amsterdamse Bos, is woensdagmiddag 7 juni rond 17.45 uur een grote boomtak op een auto beland. De
auto verdween grotendeels tussen
de bladeren. De brandweer moest
er aan te pas komen om de tak te
verwijderen. De schade aan de auto viel uiteindelijk mee. De bestuurder is gelukkig niet gewond geraakt.
Voor zover bekend valt de schade

door de harde wind in Aalsmeer reuze mee. Er hebben geen grote ongevallen plaats gevonden. Wel zijn veel
takken uit bomen gewaaid. De vernieuwde dijk langs de Westeinderplassen doet zijn werk prima. Geen
lekkages, slechts overspattend water door hoge golven. Van de hoge
golven maakten enkele geoefende
surfers overigens dankbaar gebruik
van. Ze gingen ‘keisnel’ over het water. Heel spectaculair!
Foto: KaWijKo Media, Vivian Tusveld

men de fracties bijeen voor een
openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur.
Veel begrotingen en jaarrekeningen
van de GGD, OGZ Amstelland, AMoverleg en omgevingsdienst NZKG.
Verder discussies over Voorschoolse voorzieningen, fase twee van
‘het huis der gemeente’ (renova-

tie en onderhoud gemeentehuis),
Vervoerregio Amsterdam, verordening Maatschappelijke Ondersteuning en regionale samenwerking. De vergadering is openbaar
en begint om 20.00 uur in de raadzaal. Belangstellenden zijn welkom
om op de publieke tribune plaats
te nemen.
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Digitale revolutie
Volgens Wim de Ridder heeft de
toekomst haast en is die niet morgen maar vandaag. Hij schetste
de digitale revolutie die nu gaande is en liet het publiek zien welke nieuwe technologieën onze samenleving ingrijpend gaan veranderen. Zelfrijdende taxi’s en bussen, drones die mensen uit het water redden en pakketjes bezorgen,
operatie robots, kookrobots, knuffelrobots voor dementerenden zijn
slechts enkele voorbeelden. Volgens De Ridder bieden technologie
en innovatie veel ruimte voor ondernemerschap en meer tijd voor sociale interactie. Er zijn allerlei platforms waar mensen kennis en informatie met elkaar kunnen delen. Dat
biedt kansen.

“Iedere dag beginnen we opnieuw met de toekomst”

Geanimeerde gesprekken over
technologie en innovatie
Aalsmeer - Op woensdag 7 juni
vond de eerste, goede bezochte bijeenkomst van de toekomstverkenning plaats in de voormalige bloemenkas van ondernemer Wouter de
Vries van Parfum Flower Company.
Het was een prima ambiance voor
geanimeerde gesprekken over hoe
technologie en innovatie ons dagelijks leven gaan veranderen. Presentatrice Marjolijn Heesters betrok
meteen het publiek erbij en zorgde voor een ontspannen sfeer. Na
een inspirerende inleiding door fu-

turoloog Wim de Ridder gingen inwoners en ondernemers met elkaar
in gesprek. In het algemeen waren
deelnemers positief over de kansen en mogelijkheden die technologie en innovatie bieden. Veel mensen zijn er al mee bezig, maar de teneur was ook dat technologie en innovatie nooit ten koste mogen gaan
van het menselijk contact.
Burgemeester Jeroen Nobel: “Iedere dag beginnen we opnieuw met
de toekomst. Het is belangrijk om
samen te kijken naar de toekomst

van Aalsmeer. Daar was deze bijeenkomst voor. Behalve een positieve sfeer en veel goede ideeën tijdens de gesprekken waren er allerlei nieuwe ontmoetingen. Het is nu
zaak om dit enthousiasme en deze
energie vast te houden en mee te
nemen naar onze dagelijkse praktijk
én naar de volgende bijeenkomst op
20 september over verduurzaming.”

Kansen voor Aalsmeer
Welke kansen en uitdagingen deze ontwikkelingen Aalsmeer bieden,
kwam uitgebreid aan bod tijdens de
gespreksrondes. Het ging over zaken zoals zorg, vervoer, wonen, werken, recreëren, energie en onderwijs. Het blijkt dat er in Aalsmeer
al veel ideeën zijn, ook dat mensen
al op allerlei terreinen met innovatie bezig zijn. Mooie voorbeelden
van innovatie in Aalsmeer waren te
zien in de filmpjes van Ons Tweede Thuis, Woningcorporatie Eigen
Haard en Loogman Tanken & Wassen. Naast nieuwe inzichten leidde de bijeenkomst tot verrassende
gesprekken en ontmoetingen. Binnenkort is een videoverslag van de
bijeenkomst beschikbaar (www.
aalsmeerinzicht.nl).
De volgende bijeenkomst vindt op
20 september plaats en gaat over
Verduurzaming.

Wireframes & Design
Marc Arends (eigenaar & creative
director Marc & More), verantwoordelijk voor het corporate design van
Studio’s Aalsmeer heeft ook online
het ontwerp verzorgd. “Het is heerlijk om het design in eigen hand
te houden en natuurlijk ontzettend
leuk om te doen. We konden offline en online integreren vanuit dezelfde gedachte en stijl. Voor mij lag
de grootste uitdaging in het creëren van beleving en het tegelijkertijd voor de bezoeker overzichtelijk te houden. Studio’s Aalsmeer is
zo enorm veelzijdig met de B2B en
B2C markt en heeft een jaloersmakende historie. Deze elementen heb
ik in het design kunnen verbinden”,
vertelt Marc enthousiast. “Ook qua
techniek hebben we de max opgezocht. Ik heb nauw samengewerkt met de front-end developers
van Gewest13. Door open te staan
voor elkaars mening en ideeën is
de site sterk geworden. We hebben gewerkt als één team: Studio’s
Aalsmeer Marketing, Gewest13 en
Marc&More. We laten met dit project zien dat je samen écht tot meer
& more komt.”
Beleving
De volgende fase werd gerealiseerd
door Gewest13. Met finesse zijn
techniek, design en beleving online
met elkaar verbonden. Dat laatste is
kenmerkend voor Gewest13, waar
ze opvallend inspiratie zochten in de
festivalwereld in plaats van de evenementenbranche. Tom Eele (eigenaar & creative director Gewest13)
vertelt: “Wij worden vaak ingezet
wanneer de factor ‘beleving’ een
meer dan gemiddelde rol speelt. Dat
kan bij een website zijn maar ook bij
een film of een branding gerelateerde opdracht. We combineren een
sterke beleving met een uitstekende conversie. Dat is ook de reden
dat we veel websites ontwikkelen
voor de grote Dance Festivals. Recent zijn we om die reden ook gestart met de re-branding een bekend pretpark. De branche waarin Studio’s Aalsmeer actief is, is een
en al beleving. Desondanks zijn veel
websites binnen de branche redelijk zakelijk van aard. Dat is jammer,
want je verkoopt eigenlijk een fijne ervaring, een mooie herinnering.
En die wil je toch graag zo interessant mogelijk verpakken zodat je alvast een voorproefje krijgt van wat

je kunt verwachten aan een bezoek
aan Studio’s Aalsmeer. Onze inspiratie hebben we dan ook meer gevonden in de festivalwereld dan binnen de branche.”
Samen de uitdaging aangaan
Vanwege de complexiteit van het
merk en omvang van de website is gekozen voor een samenwerking met twee externe partijen. Kris
Smit (marketing manager Studio’s
Aalsmeer) vertelt over deze driehoeksverhouding: “De website is
de spreekwoordelijke kers op onze
rebranding-taart. Medio 2015 hebben we gekozen te opereren als één
overkoepelend merk, waaronder zakelijke events, uitgaan (B2C), televisiestudio’s en kantoorverhuur vallen. Een logisch gevolg is deze vertaling online door te zetten met één
website. Dat betekent direct dat je
zeer uiteenlopende doelgroepen
gaat bedienen met elk een vrij specifieke informatiebehoefte. Iemand
die zoekt naar een evenementen locatie haakt af bij een uiting over de
nieuwste bioscoopfilm van Bridget
Jones. Lukt het om de informatievoorziening passend te maken binnen de huisstijl? Kortom: om dit te
realiseren moet je specialisten vanuit diverse disciplines gaan samenbrengen, vandaar de samenwerking
met Marc & More en Gewest13.
Beide partijen hebben indrukwekkende portfolio’s en sluiten qua visie aan bij Studio’s Aalsmeer. Naast
aandacht voor identiteit en beleving
verbindt onze visie op merkontwikkeling ons.”
Productaanbod
Parallel aan de productie van de
website is het productaanbod van
Studio’s Aalsmeer aangepast met
het presenteren van nieuwe vaste arrangementen. Ernst-Jan Beck
(commercieel manager Studio’s
Aalsmeer) licht dit toe. “Onze rol in
de zakelijke evenementen is participeren in het creatieproces en de
potentiële opdrachtgever inspireren. Voorheen betekende dit voornamelijk maatwerk en met elkaar
concepten bedenken. Dat doen we
nog steeds. Daarnaast zijn er arrangementen zoals het ‘Correspondenten diner’ en de ‘Presentatie met Impact’, waarmee we hopen onze opdrachtgevers op nieuwe ideeën te
brengen. Met het lanceren van de
nieuwe website, wilden we ook een
passend productaanbod presenteren. Het focussen op de B2B markt
zie je online in de prominente positie die het op de site heeft gekregen. Achter de schermen zoeken
we samenwerkingen met strategische partners, manieren om de evenementenmarkt verder te bestormen en zetten we sterker in op relatiemarketing. Het ondernemende karakter van ons team zie je niet
alleen terug in ons werk, het wordt
ook weerspiegeld in de website. Ja,
ik ben zeker trots op het resultaat.”

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Concert
Op woensdagmiddag 21 juni om 15.00 uur is er een concert in de
grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Het duo van Egeren-Marselje
komt spelen. Rozemarijn van Egeren - fluit en Doriene Marselje - harp,
spelen werken van o.a. Bach, Fauré, Albéniz en Saint-Saëns. Toegang is
gratis.
Menu wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 21 juni willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer
een heerlijke maaltijd voor u bereiden. Deze keer maakt de kok meloen
met ardennerham en kruidendressing. Daarna een rijk gevulde kippenragout. Als groente serveren we gebroken sperzieboontjes met tomaat
en frisse komkommersalade met radijs, met daarbij rijst en garnituur.
Als toetje vanille ijs met vruchtjes, siroop en naar keuze slagroom.
De kosten voor deze maaltijd bedragen 10 euro.
Ook op vrijdag 23 juni staat er een heerlijk menu voor u klaar!
We beginnen met een heldere tomatensoep met stokbrood en
kruidenboter. Daarna varkenshaasreepjes in champignonroomsaus.
Als groente daarbij serveren wij twee verschillende salades: een salade
met ei, tomaat en komkommer en rode bietjes met appel. En daarbij
gegratineerde aardappeltjes. Als toetje is er vanillemousse met rabarber
met naar keuze slagroom. De kosten voor deze heerlijke maaltijd en een
gezellige avond zijn 10 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u
bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979.
U bent op beide dagen hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.
Vaderdag
Op zondag 18 juni (vaderdag) is het Wijkpunt “net als elke zondag”
geopend voor een gezellige middag. Speciaal voor vaderdag
serveren wij een lekker hapje. Elke zondag tussen 14.30-16.30 uur is
er de mogelijkheid om wat te komen drinken. Bij mooi weer zetten
wij het terras ook buiten zodat u heerlijk kunt
genieten van het weer en de
gezelligheid rondom.

Anna-Maria in
succes Top 100

Studio’s Aalsmeer lanceert
website: “Wij zijn live!”
Aalsmeer - Studio’s Aalsmeer
rondt haar rebrandingstraject af met
het laatste onderdeel: de lancering
van een nieuwe website www.studiosaalsmeer.nl. Hiervoor is samengewerkt met Identiteit & Designbureau Marc & More en Interactive
and Branding agency Gewest13, om
online een platform te creëren passend bij het merk Studio’s Aalsmeer.
Alle partijen geven een kijkje achter
de digitale schermen van deze samenwerking.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Mike van der Laarse overhandigt folders aan Thinka Sanderse.

Gratis 5000 folders voor
Living Memories
Aalsmeer - Het Aalsmeerse Multi
Supplies heeft Stichting Living Memories belangeloos vijfduizend folders overhandigd. Hiermee steunt
het bedrijf het doel van de stichting die zich inzet voor terminaal
zieke kinderen. Directeur Mike van
der Laarse van Multi Supplies gaf de
drie gevulde dozen op vrijdag 9 juni
aan oprichter van de stichting Thinka Sanderse. “Met deze folders kan
iedereen in één oogopslag zien wat

Aalsmeer - Afgelopen maandag 12
juni heeft opinieblad Elsevier samen
met The Next Women 100 de bekendmaking van de 100 meest succesvolle vrouwelijke entrepreneurs
van Nederland bekend gemaakt.
Ook de Aalsmeerse onderneemster
Anna-Maria Mantel-Giannattasio
is in de ‘lijst’ opgenomen, voor het
derde jaar zelfs alweer. Anna-Maria
is eigenaar van Puur Events. Een onderneming met kantoren in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Samen
met haar team organiseert deze inwoonster gemiddeld 4500 events
per jaar.
Het geheim? Anna-Maria: “Gewoon

mooie dingen doen die je zelf ook
geweldig lijkt en zorgen dat je leven
nooit saai is.” Eén van de mooie dingen zelf vindt zij het mogen presenteren bij Radio Aalsmeer.

wij doen en waar wij voor staan”,
vertelt Thinka. Grafisch ontwerper
uit Aalsmeer Joran van Liempt van
You’re On hielp de stichting door
het ontwerp te maken. Stichting Living Memories maakt kosteloos audio- en videoportretten voor terminaal zieke kinderen en hun nabestaanden. De gesponsorde brochures worden onder meer verspreid in
de ziekenhuizen in Nederland en de
Ronald McDonald huizen.

“We hebben veel gemeen”

Kroom neemt activiteiten
D. Jansen BV over
Aalsmeer - Met ingang van 1 juni
2017 heeft Aannemersbedrijf Kroom
BV de werknemers en activiteiten
van Aannemingsbedrijf D. Jansen
BV uit Amstelveen overgenomen.
Beiden zijn familiebedrijven met een
lange staat van dienst, respectievelijk 83 jaar en 50 jaar, en staan goed
bekend in Amstelveen en omstreken. De directie van Aannemersbedrijf Kroom BV geeft hiermee
gestalte aan de wens om groter te
groeien en zodoende meer werk te
kunnen uitvoeren. “De werknemers
van Aannemingsbedrijf D. Jansen
BV zijn meer dan welkom nu de
markt weer aantrekt en we kunnen
de ervaring en knowhow van deze
vakmensen goed gebruiken om ons

eigen team nog meer te versterken
en te vergroten. We hebben veel gemeen. D. Jansen BV is net als wij
een familiebedrijf met een eigen bedrijfscultuur en visie en ook bekend
met alle facetten van nieuwbouw en
renovatieprojecten in zowel de utiliteits- als de burgerlijke bouw.”
Met zijn ruime ervaring blijft Dirk
Jansen in een adviserende rol nauw
betrokken bij de bouwactiviteiten.
“We hebben alle vertrouwen in een
goede samenwerking in de toekomst”, aldus de twee bedrijven.
Dus, heeft u bouwplannen of andere vragen op bouwgebied? Dan
kunt u terecht bij Aannemersbedrijf
Kroom BV, Schinkeldijkje 10, 1432
CE Aalsmeer.

Woensdag 21 juni voor 23ste keer

Ruim 100 kramen op de
Jaarmarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week
woensdag 21 juni wordt voor de
23ste keer de jaarmarkt in Kudelstaart gehouden van 14.00 tot
21.00 uur. Dit is altijd een uiterst gezellige dag voor velen. Er is veel te
doen voor jong en oud.
Naast de muziek van Jan Springintveld is er live muziek door een Amsterdamse zanger, genaamd Mokumse Danny. Er zijn optredens van
Omnia en op het plein is een bar en

her en der zijn hapjes verkrijbaar.
Ook voor de jeugd is veel te doen.
Clown Kees is weer aanwezig, dagverblijf Snoopy schminkt weer vele
gezichten en er is een draaimolen.
Op de markt zijn ruim honderd kramen met voor ieder wat wils. Kortom, er is overal aan gedacht, de
voorwaarden voor een geslaagde
dag zijn volop aanwezig. Ook het
weer werkt altijd mee, dus hopelijk
aanstaande woensdag opnieuw.

Angelica van Schuilenburg
neemt tandartspraktijk over
Rijsenhout - De eenendertigjarige Angelica van Schuilenburg komt
oorspronkelijk uit Aalsmeer, woont
met man en kind tegenwoordig in
Kudelstaart en werkt in Rijsenhout.
Zij heeft per heden de tandartspraktijk overgenomen van mevrouw
S. Negrea aan de Leimuiderdijk.
Over hoe het allemaal zo gekomen
is vertelt zij enthousiast: “Al vanaf
dat er in groep 3 vriendschapsboekjes ingevuld werden, schreef ik bij
‘wat wil je later worden’ altijd ‘tandarts’. Dat is nooit anders geweest. Ik
ben mijn studie in 2003 begonnen
aan de Universiteit ACTA Amsterdam en ben in 2009 afgestudeerd.
Tijdens de opleiding behandelde ik
direct al patiënten. Na het behalen
van mijn diploma ben ik aan de slag
gegaan bij een praktijk in Nieuwkoop én hier, bij Tandartspraktijk
E.Warnars-Heijboer. Dat was heel
spannend natuurlijk. Ik ben echt
voor de leeuwen geworpen, maar de
beste leerschool is in de praktijk. Na
één jaar ben ik ook een halve dag
voor mevrouw Negrea aan de slag
gegaan. Ik heb inmiddels een mooie
klantenkring opgebouwd. Nu zij een
praktijk in Amsterdam heeft overgenomen ben ik officieel een samenwerkingsverband aangegaan met
mevrouw Warnars.”
Tandartspraktijk Rijsenhout
Angelica zal vier dagen in de week
aanwezig zijn in de praktijk. Het betreft een praktijk voor algemene

tandheelkunde. “Dat maakt het zo
afwisselend. Wij doen geen specialismen, maar juist alles. Van controles uitvoeren, pijnklachten behandelen, tandsteen verwijderen, tot
aan het plaatsen van kronen. Mocht
het nodig zijn dan verwijzen wij door
naar vaste adressen waar we zeer
goede contacten mee onderhouden.
Het is gevarieerd werk. Ik heb het
erg naar mijn zin.” Vaste assistentes Trudy, Lilian, Betty en Marleen
blijven in Tandartspraktijk Rijsenhout werken. Er kunnen nog nieuwe
patiënten worden aangenomen. Dit
kan telefonisch: 0297-327969 of via
het contactformulier op de website
tandartsrijsenhout.tandartsennet.nl.
De praktijk is te vinden aan de Leimuiderdijk 87 te Rijsenhout. Aan de
achterzijde is er een ruime, gratis,
parkeergelegenheid. Angelica tot
slot: “Ik heb heel veel zin in het opbouwen van deze praktijk!”
Door Miranda Gommans

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

2e katern
Zaterdag 8 juli op de Westeinder

Te weinig aanmeldingen

Plaspop met lustrumconcert
Katelijne van Otterloo

KWF Spinning Estafette
gaat niet door!

Aalsmeer - Plaspop op zaterdag 8
juli en deze avond verzorgt het popjazz kwartet Katelijne van Otterloo
een lustrum concert! Het is dit jaar
écht een feit: het vijfde concert tijdens Plaspop in het Poeltje van Meijer met de bekende Aalsmeerse
zangeres Katelijne van Otterloo en
haar geweldige begeleiders op gitaar (Wolf Martini), bas (Bas van Otterloo) en drums (Arno van Nieuwenhuize). Zij zullen een bijzonder
optreden voorbereiden waarmee
weer die sprookjesachtige, feelgood
sfeer zal heersen in deze mooiste,
feeërieke en beschutte locatie tijdens dit muzikaal evenement aan
en op de Poel. De setting zal dit jaar
nét even anders zijn, dus laat u verrassen! Vanwege deze speciale lustrum editie, zou het zomaar kunnen
zijn dat alles op video wordt vastgelegd, dus hoe meer bootjes, jazzmuziekliefhebbers en fans, hoe beter.
Uit ervaring is gebleken dat er veel
bootjes willen blijven liggen om alle drie de verschillende sets van Katelijne te kunnen zien en horen. Om
ook ruimte te bieden aan mensen
die ook nog andere artiesten willen
bezoeken, is het raadzaam voor de
fans om vóór 20.15 uur een mooie
ligplek op te zoeken, iets ‘dieper’ in
het Poeltje van Meijer. Het belooft
een bijzonder muzikale (en dit jaar
hopelijk ook droge én zwoele) zomeravond te worden. Katelijne &
band zijn er klaar voor! De overige

Aalsmeer - De geplande Spinning Estafette welke Ondernemend
Aalsmeer in samenwerking met
KWF Aalsmeer wilde organiseren
op zaterdag 24 juni gaat helaas niet
door omdat er te weinig aanmeldingen zijn.
“Het is heel jammer en teleurstellend dat we er samen niet in geslaagd zijn om het evenement van
de grond te krijgen”, aldus Mike
van der Laarse van Ondernemend
Aalsmeer. “We hebben er met z‘n allen heel veel tijd en energie ingestopt, maar dat leidde er niet toe dat
bedrijven en particulieren zich massaal hebben aangemeld”, vervolgt
hij. “Ondernemend Aalsmeer heeft

acts tijdens deze muziekavond op
de Westeinderplassen zijn:
* Little Boogie Boy Bluesband
(echte blues) bij Torregat.
* Van Alles & Nog Wat 7.0 (covers
1970 tot nu) bij Vissersvreugd.
* Soul Supper (soul) bij Schuilhaven De Kodde.
* The Looters (almost big band) bij
Schuilhaven de Grote Brug.
En dan, de slotacht vanaf 23.15 uur
bij de Koddespoel met de Illegale
Plaatjesdraaiers.
Alle optredens starten om 20.30,
21.30 en 22.30 uur precies. Elk optreden duurt circa 30 minuten.
Een kaartje met alle locaties en optredens is te downloaden via de
website www.plaspopaalsmeer.nl.

Het verzamelde leven van Büch

Eva Rovers over ‘Boud’ in
bibliotheek Stadsplein
Amstelveen - In het leven van
schrijver, reiziger, verzamelaar en
televisiemaker Boudewijn Büch is
er niets zoals het lijkt. Hij verzon
universitaire titels, zijn eigen familiegeschiedenis en zelfs een zoon.
Was hij inderdaad een dwangmatige leugenaar zoals velen na zijn
dood beweerden of was er meer
aan de hand? Biograaf Eva Rovers kreeg exclusief toegang tot het
persoonlijke archief van Büch en
kwam tot een verrassende ontdekking. Woensdag 21 juni neemt zij u
mee door de wonderlijke wereld van
Boudewijn Büch.
Goethe, Mick Jagger, eilanden, dodo’s en eeuwenoude boeken: Boudewijn Büch liet Nederland kennismaken met de meest uiteenlopende onderwerpen en wist met zijn
aanstekelijke enthousiasme literatuur en geschiedenis even toegankelijk te maken als popmuziek. Als
kind had hij al ontdekt dat hij met
verhalen in staat was het leven naar
zijn hand te zetten. Uit atlassen, poezie en rock & roll bouwde hij een
eigen wereld op en sleurde daarin
iedereen mee met wie hij sprak. Dat
bezorgde hem invloedrijke vrienden,
toegang tot de literaire wereld en
heel veel aandacht. Maar zijn betoverende verhalen brachten hem ook
talrijke demonen, die hij zijn leven
lang moest bevechten.

Eva Rovers is auteur van de veelgeprezen biografieën De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939) en Boud. Het verzameld leven van Boudewijn Büch.
Boud mocht rekenen op lovende kritieken. ‘Een sympathiserend,
maar kritisch portret van het fenomeen Büch. Ontroerend’. De avond
op woensdag 21 juni is van 20.00
tot 21.00 uur in bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. Kaarten zijn
te verkrijgen via de website van de
bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland bibliotheken.
Eva Rovers met boek.
Foto: Valerie Granberg

Moederverwendag: Een
dagje naar/in Den Bosch
Uithoorn - De Moederverwendag die afgelopen zaterdag 10 juni plaats vond was weer een groot
succes. Deze Moederverwendag,
bedoeld voor moeders uit Uithoorn
en De Kwakel die het hele jaar door
de zorg voor zorgkinderen hebben,
is een initiatief van de Rotary club
Aalsmeer en Uithoorn en wordt georganiseerd door de Inner Wheel, de
dames serviceclub. De moeders genieten die dag van een ‘zorgeloos’
samen zijn waarbij veel gelachen en
gepraat wordt om de dagelijkse zorgen voor een dag een beetje naar de
achtergrond te verschuiven.
De dag begon stralend toen privéchauffeurs de moeders van huis ophaalden: daarbij werden de thuisblijvers niet vergeten: zij konden
met hun oppas genieten van een
heerlijk appeltaartje. Een luxe touringcar bracht het gezelschap naar

Rinus wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 21 juni
vanaf 14.00 uur in het Parochie-

Den Bosch waar een workshop
Bossche Bollen werd gevolgd: twee
prachtige bollen waren het resultaat. Een vaartocht over de Binnen
Dieze, de krochten van Den Bosch,
een heerlijke lunch in een Bossche
kelder, winkelen, museumbezoek en
relaxen op een Bossch terras, het
kon allemaal. Vermeld moet worden dat de weersgoden de moeders
welgezind waren: een perfecte zomerse dag.
Na een fijn diner onderweg naar
huis waarbij gezellige live muziek
werd gespeeld, was het tijd om richting Uithoorn te gaan. Daar stonden
in De Kwakel de chauffeurs weer te
wachten: dit keer met een prachtige bloemige groet: een schitterende hangplant van petunia’s Leuke
dag, blije moeders, mooi initiatief
van Rotary/Inner Wheel Aalsmeer
en Uithoorn.
huis in de Gerberastraat. Het kaarten op 7 juni is gewonnen door Rinus Buskermolen met 5692 punten. Op twee is Els Vergeer geëindigd met 5650 punten, op drie Riet
Hoekman met 5524 punten en op
vier Engeltje Jongkind met 5437
punten.

Op Nieuwe Meer: 30 juni, 1 en 2 juli

Latin jazzfeest aan slot van
Westeinder Water Week
Aalsmeer - Na het enorme jazzfeest van vorig jaar wordt het vast
weer een onvergetelijk weekend
aan het slot van de Westeinder Waterweek op 30 juni en 1 en 2 juli. Op
jachthaven de Nieuwe Meer treden
in drie dagen bijna dertig jazzartiesten op, die tot de top van Nederland
gerekend kunnen worden.
Op vrijdag 30 juni begint om 21.00
uur de band Okaku, het all star
quintet van Olaf Keus. Met Loet van
der Lee op trompet, Fernando Sanchez op saxofoon, Daniël de Moraes
op gitaar, Leslie Lopes op bas en
Olaf Keus op drums. De drummer is
het ritmische hart van Okaku. “Met
elkaar zoeken wij alle uithoeken van
de improvisatie”, zegt Olaf. “Vraag
me niet hoe het komt, maar ik heb
me altijd erg aangetrokken gevoeld
tot de zuidelijke ritmes en grooves.
Dat zat altijd al in me, ik heb het niet
van huis uit meegekregen, maar ik
ben uiteindelijk wel met een Braziliaanse vrouw getrouwd. En ik kom
met haar regelmatig in Brazilië, voor
optredens met lokale musici, voor
lessen en voor workshops.”
Op zaterdag 1 juli om 21.00 uur gaan
de spots aan voor Breno Viricimo
met ‘Mabassa’. Mabassa, vermoedelijk een Portugees woord voor tweelingbroer, combineert popmuziek
met Braziliaanse-Afrikaanse vibes

en funk. De naam vertegenwoordigt de muzikale verbinding tussen
twee muzikanten uit verschillende
continenten. De zanger en basgitarist Breno Viricimo verhuisde vanuit
zijn geboorteland Brazilië naar Nederland en ontmoette zanger en gitarist Nate Dizco, één van de meest
veelbelovende talenten in de Amsterdamse funkscène. “Zo vonden
we een manier om onze dagelijkse
inspiraties en frustraties uit te drukken. We maken muziek om te bewegen en met mensen te verbinden.”
Zondagmiddag 2 juli om 16.00 uur
is de ‘grande finale’ met de Kosmosis bigband onder leiding van Joost
Dieho. De muzikale inspiratie van
Kosmosis is waarlijk kosmisch en
breed te noemen. Op het repertoire staan mooie subtiele swingende
Braziliaanse stukken, maar ook latin,
afro, jazz-rock, fusion en funk. De
18-mans band speelt net zo graag
een snelle frevo of samba uit Brazilië als een vettige funkgroove van
Herbie Hancock, een fraaie jazzballad van Pat Metheny of een stevig
stukje latin van Paquito D’Rivera.
Het weekend belooft opnieuw een
muzikaal feest te worden, mede georganiseerd door KCA en cultureel
café Bacchus. Op de Nieuwe Meer,
Stommeerweg 2 (pontje over). Toegang: uw gift.

Duoloop succesvol onderdeel

Sprietlopen Leimuiden:
Bijna 130 deelnemers
Leimuiden - De vijftiende editie van het traditionele Sprietlopen
over de Drecht in Leimuiden is zaterdag 10 juni een groot succes geworden. Dat was mede te danken
aan de uitstekende weersomstandigheden. “Een graadje of 23 en een
strakblauwe lucht, wat wil je nog
meer”, aldus voorzitter Wim Buskermolen. “Bijna 130 deelnemers
waagden de oversteek.” De organisatie van het Sprietlopen had dit
jaar in de promotie extra aandacht
gevraagd voor de duoloop. Daarbij
lopen twee deelnemers synchroon
over twee sprieten. Samen houden
ze een touw vast. Het doel is hetzelfde als bij het individueel Sprietlopen; droog de overkant halen.
Maar, een deelnemer die te snel
loopt, trekt zijn medeloper het water in! Er deden 30 koppels mee aan
het onderdeel. Buskermolen: “In
2016 hebben we voorzichtig geëxperimenteerd met de duoloop. Dat
bleek een schot in de roos. Het is
een hartstikke leuk onderdeel. Bovendien zien we het aantal ouderkind-koppels groeien. Dat belooft
wat voor volgend jaar.’’ De wedstrijd
(droog over komen) werd dit jaar bij
de jongens gewonnen door Kevin
Eekelschot. Bij de meisjes werd de
wedstrijd evenals in 2015 en 2016
gewonnen door Debbie van der
Zee. Bij de dames ging de wisselspriet naar Roos van der Zwaan en
bij de heren was het Jeroen Millenaar uit Leimuiden die met het goud
naar huis. De Duoloop werd gewonnen door Donna Mooren en Xanthe
van Haasteren uit Leimuiden.
Scholenprijs
Evenals voorgaande jaren werd er
ook een basisscholencompetitie

al hun leden aangeschreven en ook
via hun site en Facebook aandacht
gevraagd voor het evenement, maar
niet met het gewenste resultaat.”
Het KWF Aalsmeer heeft ook op allerlei manieren geprobeerd mensen te interesseren voor het evenement. “Als we bedrijven en particulieren over het evenement spraken
was iedereen razend enthousiast”,
zegt Jan Kwak, voorzitter van KWF
Aalsmeer. “Maar dat enthousiasme
is helaas niet omgezet in deelnemers. Gelukkig heeft de organisatie
van Bandjesavond laten weten dat
zij een deel van de opbrengst van
de avond zullen schenken aan het
KWF. Een fantastische geste.”

T/m zaterdag elke dag activiteiten

Zonnige start van vijftigste
Dorpsfeest Rijsenhout
Rijsenhout - Dit jaar voor de 50e
keer een week lang feest in Rijsenhout, weliswaar onder een andere naam maar nog steeds even gezellig. Op zondag 11 juni werd het
dorpsfeest geopend met een druk
bezochte kerkdienst in de Ontmoetingskerk. De Pokémon liefhebbers
konden vanaf 11.00 uur terecht in
het dorpshuis voor een competitie en ruilbeurs. Om 12.00 uur zijn
er meer dan 70 motofietsen gestart
voor een rondrit door de omgeving.
Het stralende weer zorgde dat er
na afloop nog lang werd nagepraat
op het buitenterras bij dorpshuis de
Reede. Maandagavond werd het
kampioenschap klaverjassen georganiseerd door buurtvereniging
DES. Dinsdag 13 juni was de topdag voor de ouderen uit Rijsenhout.
In de Ontmoetingskerk was er een
55+ beurs georganiseerd en aangeboden door stichting dorpsfeest
Rijsenhout. Gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en bij
de lunch. Op dinsdagavond was het
druk in het dorp. In de Anna’s hoeve een pubquiz met 18 deelnemende teams en in de Ontmoetingskerk
een druk bezocht bridgetoernooi.

Het dorpsfeest heeft nog veel meer
te bieden. Zo is er de buitenspeeldag voor de kinderen op woensdagmiddag en in de avond is er touwtrekken op het terrein van de ijsclub. Donderdag 15 juni is er vanaf 11.00 uur een gezellige braderie in het centrum met meer dan
40 kramen. Voor de kinderen is er
een springkussen en een draaimolen. Vanaf 16.30 uur start de wielerronde van Rijsenhout, voorafgegaan
door de dikke banden race voor de
jeugd. Natuurlijk gaat iedereen na
afloop naar dorpshuis de Reede
voor ‘de reünie’, een feestavond voor
alle Rijsenhouters. Vrijdagavond 16
juni zijn er bij de tennisvereniging
ludieke spelletjes, is er ’s avonds in
dorpshuis de Reede kinderdisco en
een NIXX avond voor de jeugd. Hier
is zelfs een heuse panna kooi aanwezig. Zaterdag 17 juni staat in het
teken van de zeskamp/familiedag
op het terrein van voetbalclub SCW
aan het Konnetlaantje. Het dorpsfeest wordt afgesloten met een grote feestavond in het dorpshuis. Kijk
voor het programma en alle aanvangstijden op www.dorpsfeestrijsenhout.nl.

gehouden. De school die verhoudingsgewijs de meeste deelnemers
aan het Sprietlopen ‘levert’ kan de
Sprietlopen Scholen Wisselspriet
winnen. Die ging dit jaar naar basisschool De Kleine Wereld, ook de
winnaar in 2014, 2015 en 2016.
Originaliteit
De jury bestond dit jaar uit de bestuursleden van het 50 jaar jonge
zwembad De Kleine Oase. Deze jury
beoordeelde de deelnemers wat betreft de originaliteit van hun uitmonstering. Bij de meisjes ging de originaliteitprijs naar Evi van Haasteren uit Leimuiden die verkleed was
als nette dame inclusief hoed. Bij de
jongens ging de prijs naar Jort van
Diemen uit Leimuiden die als politieagent over de spriet ging. Bij de
heren was niemand verkleed, dus
ging de prijs naar de zeerovers en
duolopers Silvester Beuk en Figo
Haring. Joost Lemmers uit Leimuiden kreeg de pechprijs. In de finaleronde van de jeugd werd hij iets
te enthousiast door de rondslingerende wipe-outbal van de spriet gemept.
Sprietchallenge
Om extra deelnemers binnen te halen, was dit jaar via Facebook de
Sprietchallenge gelanceerd. Deelnemers moest een foto of een filmpje maken waarin ze iemand uitdaagden mee te doen aan het
Sprietlopen. Dat deed de 6-jarige Youp Rijkelijkhuizen. Met hulp
van zijn moeder Ellen Koot daagde hij zijn vader Jeroen uit. Dat lukte; de twee deden mee. Vader Jeroen viel echter al snel in het water, maar Youp liep rustig door naar
de overkant.

Ruime zege op RCH voor
honkballers Thamen
De Kwakel - De honkballers van
Thamen kregen afgelopen vrijdag
RCH Pinguins 3 uit Heemstede op
bezoek. Om half elf stond het gravel van het speelveld nog volledig
onderwater, echter door hard werken van een aantal vrijwilligers kon
er die avond toch gespeeld worden.
RCH wist in de eerste inning meteen te scoren na twee honkslagen:
0-1. Thamen kwam echter goed terug. Ernst Koole bereikte het eerste
honk met geraakt werper en wist
ook het tweede honk te bereiken na
een opofferingsstootslag van Menno Schouten. Maikel Benner bereikte het eerste honk op een veldfout
van de kortestop van RCH. Koole
scoorde op een honkslag van Riordon van Loenen en Benner bereikte
het derde honk, waarna hij even later kon scoren op een wilde worp:
2-1. RCH scoorde in de tweede inning wederom één punt door twee
honkslagen: 2-2. In de gelijkmakende inning wist Koole het eerste honk
te bereiken op een velderkeus waarbij Jelle Vogelaar sneuvelde. Koole
steelt het tweede honk en bereikte
de thuisplaat op een tweehonkslag
van Schouten. Schouten scoorde
op de honkslag van Benner: 4-2. In
de vierde inning scoorde RCH weer,
nadat Bos op het eerste honk kwam
via geraakt werper. Prins slaat een
tweehonkslag waarop Bos kan scoren: 4-3. Koole bereikte in de gelijkmakende vierde inning het honk na
een drie slag doorgeschoten bal en

wist het tweede en derde honk te
pakken door wilde worpen. Schouten sloeg Koole binnen met een
honkslag. Benner sloeg een honkslag, Rick Groen een tweehonkslag
waarop Schouten kon scoren en
toen was het opeens 6-3.
RCH pakte in de vijfde inning weer
een puntje terug: 6-4. Echter Thamen pakte er in de gelijkmakende slagbeurt weer twee bij. Farley
Nurse kreeg vier wijd. Hij en Jelle
Vogelaar wisten bij een steelpoging
beide een honkje op te schuiven.
Beide konden scoren op de tweehonkslag van Schouten: 8-4.
Ook in de zesde inning wist RCH
weer te scoren, een honkslag en
een foutje in de Thamen verdediging zorgen voor de 8-5. Pas in
de gelijkmakende achtste slagbeurt wist Thamen verder uit te lopen. Groen sloeg een honkslag, Van
Loenen een tweehonkslag, waarop
Groen kon scoren. Rikken sloeg een
honkslag en op de tweehonkslag
van Francis Martina kon van Loenen weer scoren. Op een fout in het
rechtsveld bereikt Nurse het derde
honk en kon Rikken scoren. Op de
honkslag van Schouten scoorden
Martinez en Nurse: 13-5. In de negende inning weet RCH niet meer
te scoren en is het einde wedstrijd.
Een mooie en ruime zege voor Thamen. Komend weekend zijn de heren vrij en op zondag 25 juni spelen
de honkballers om 14.00 uur bij Onze Gezellen 2 in Haarlem.
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Gastheer of gastvrouw in de bieb

Lege batterijen? Lever ze in!

Aalsmeer - De Bibliotheek Amstelland zoekt representatieve, sociale gastheren en -vrouwen voor
haar nieuwe Selfservice-uren in
de vestigingen Stadsplein, Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn. Hartelijke vrijwilligers mét mensenkennis
die de rol van gastheer of gastvrouw
met plezier willen vervullen.
De Bibliotheek Amstelland wil een
organisatie zijn van grote toegevoegde waarde. Een verrijkende
plek voor jong tot oud, om te ontspannen, te leren of verrast te worden. Een inspirerende plek met een
groeiend aanbod van educatieve
en culturele programma’s. Een toegankelijke plek met bovendien openingstijden die nog beter aansluiten
op behoeften van klanten.
In de vestigingen Amstelveen Stadsplein en Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn, verruimt de bibliotheek per
3 juli de openingstijden door Selfservice-uren in te voeren. Vanaf dat
moment biedt de bibliotheek in alle vestigingen twee serviceniveaus

Aalsmeer - De familie Wansink uit
Aalsmeer verdient een Pluim
Aalsmeer, 8 juni 2017 – De familie
Wansink uit Aalsmeer verdient een
Pluim. Zij viel in de prijzen door mee
te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en
win’ van Stibat. Met haar deelname bewijst de familie uit Aalsmeer
zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.
Door lege batterijen in te leveren,
maakt u elke maand kans op mooie
prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Rode Pluimen van
25 euro, twee reischeques van 500
euro en een reischeque ter waarde
van maar liefst 1000 euro. Wilt u ook
meedoen? Doe tien lege batterijen
in een zakje samen met uw naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij één van de
ruim 24.000 inleverpunten van Sti-

Pluim van Stibat voor
familie Wansink

Bibliotheek Amstelland
zoekt vrijwilligers

aan, elk op verschillende uren. Eén
inclusief de bibliotheekprofessionals, bij wie de klant voor een breed
scala aan vragen terecht kan én de
Selfservice waarbij de klant zelfstandig gebruik kan maken van de
bibliotheekfaciliteiten.
Concreet: Per vestiging zullen straks
minimaal twee vrijwilligers in de
rol van gastheer of gastvrouw enkele uren aanwezig zijn. Een inzet
van twee momenten per week is het
streven. De bibliotheek houdt daarbij uiteraard rekening met individuele wensen. Het gaat hier om vrijwilligerswerk, maar de bibliotheek stelt
hier graag iets tegenover. Na kennismaking en wederzijdse overeenstemming, volgt een instructieprogramma en een bezoek aan de vestiging naar keuze.
Interesse? Aanmelden kan via de
website www.debibliotheekamstelland.nl. Voor meer informatie kan
een mail gestuurd worden naar info@debibliotheekamstelland.nl of
bel naar 020–6414126.

Scouting Tiflo zoekt klussers

De d’Artagnan gaat varen
Aalsmeer - De Scouting Tiflo is
begonnen met de restauratie van
het historische wachtschip de
d’Artagnan. Het schip dat dateert
uit 1900 ligt in de Kleine Poel achter de havenlocatie van de Tiflo. Er is
een gedegen plan gemaakt om met
heel veel vrijwilligers de restauratie
voor elkaar te krijgen. De Tiflo hoopt
dat de d’Artagnan weer een levende functie krijgt binnen de huidige
scoutinggroep, bij het zeilen, de vele weekenden, de kampen en bij het
eiland.

Samen klussen
De Tiflo zoekt nu enthousiaste helpende handen voor het opknappen
van de d’Artagnan. Dus hebben jullie tijd en zin om te helpen op welke manier dan ook? Laat het weten.
Samen een dag(deel) of avondje
klussen, herinneringen ophalen en
op die manier een goede start realiseren voor nieuwe avonturen met
de d’Artagnan. Mail naar Paul de
Waal, waelhuys@gmail.com of naar
bestuur@tiflo.nl. Of kijk op de website www.tiflo.nl

Op de helling
Op dinsdag 13 juni is de d’Artagnan
naar de werf Oldenhage in Lisserbroek gevaren. Maandag 19 juni is
het een spannende dag, dan worden namelijk de vlakdiktemetingen
en verdere inspectie uitgevoerd.
Vanaf donderdag 22 juni hopen de
scouts met vrijwilligers te kunnen
starten met slijpen, krabben, schuren en schilderen. De d’Artagnan zal
maximaal twee weken op de helling
blijven, tot zaterdag 1 juli.

Financiële steun
Gelukkig heeft Tiflo enkele sponsoren gevonden die dit project een
warm hard toedragen. Toch blijft financiële steun nog hard nodig.
Mocht u (of uw bedrijf) hier iets in
kunnen en willen betekenen, mail
dan naar een van bovenstaande
mailadressen!
Uiteraard voor een leuke tegenprestatie, bijvoorbeeld een dagje varen
met de d’Artagnan of reclame voor
uw bedrijf!

Lezing flora en fauna in
Haarlemmermeer
Haarlemmermeer - De Haarlemmermeer staat niet bekend om zijn
bijzondere Flora en Fauna. Toch
zijn er in alle hoeken en gaten de
meest bijzondere zaken te ontdekken. Op 18 juni geeft schrijver Franke van der Laan een lezing met de
hoogte en dieptepunten over die
11 jaar. Het wordt een interactieve
lezing, waar de toehoorders mogen aangeven of meer van planten, zoogdieren, vogels, insecten of
toenemende soorten of tranentrekkers wil horen. Na de lezing wordt
er een bezoek gebracht aan een
van de meest bijzondere stukjes natuur (buiten de Heimanshof) in het
Groene Carre Zuid waar op dat moment talloze bijzondere soorten, zoals ogentroost en, duizendgulden
kruid en orchideeën in bloei staan.

Op deze plek, die is ontwikkeld door
vrijwilligers van De Heimanshof en
Stichting Meer Groen, is een van de
mooiste plekken om te ervaren wat
de natuur in de Haarlemmermeer
kan bieden.
De lezing op zondag 18 juni begint
om 14.30 uur. De toegang is gratis
en vindt plaats in het verenigingsgebouw van De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Het
verdient aanbeveling om het bezoek aan de lezing te combineren met een bezoek aan de heemtuin zelf. Deze heemtuin is naast alle werk dagen ook elk weekend tussen 15 april en 1 oktober van 13.00
tot 17.00 uur geopend. Ook hier is
de toegang gratis en een groot deel
van de tuin is toegankelijk voor rolstoelen.

Er zijn inmiddels vele paartjes ijsvogel in de Haarlemmermeer, waarvan er vele
afkomstig zijn van het paartje dat al 10 jaar in De Heimanshof broedt.

Het college van burgemeester en wethouders, de heren Jan Borgesius, Joost
Rekker en Arno Dominicus van Borgesius-Bakkersland, John Jansen en Mike
van der Laarse van Ondernemend Aalsmeer en de accountmanager van de
gemeente Aalsmeer, Wendy Masselink.

Eén van de grootste in Europa!

College op bedrijfsbezoek
bij Borgesius-Bakkersland
Aalsmeer - Op 6 juni heeft het college van burgemeester en wethouders een bezoek gebracht aan het
nieuwe bedrijf Borgesius-Bakkersland aan de Japanlaan op bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Het
college vindt een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in Aalsmeer
heel belangrijk. Daarom vindt het
college het belangrijk om te horen wat er leeft bij ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Op
uitnodiging van het college waren
ook twee leden van het dagelijks bestuur van Ondernemend Aalsmeer
(OA) aanwezig bij het bedrijfsbezoek. Het familiebedrijf Borgesius,
dat al meer dan 125 jaar bestaat,
heeft op 4 november 2016 Bakkersland overgenomen. Borgesius-Bakkersland is de grootste bakkerij van
het land met meer dan 2000 medewerkers die brood leveren aan grote supermarktmarktorganisaties. De
omzet is bijna 500 miljoen euro. De
locatie in Aalsmeer, die 30.000 vierkante meter groot is, is één van de
grootste en modernste bakkerijen
van Europa, waar meer dan 30.000
broodjes per uur van de band rollen.
Wethouder Economische Zaken

Ad Verburg: “Wij zijn heel trots dat
het mooie bedrijf Borgesius-Bakkersland voor Aalsmeer heeft gekozen om zich te vestigen. De keuze is mede door de goede bereikbaarheid op Green Park Aalsmeer
gevallen. Via de N201 zijn Amsterdam, de A2, A4, A5 en A9 vlakbij. De
komst van de nieuwe bakkerij betekent veel voor de werkgelegenheid
in de regio rondom Aalsmeer. Dat is
goed voor het vertrouwen en heel
goed voor onze economie.” Borgesius-Bakkersland produceert 7 dagen per week dagvers brood, bake
off brood en vloerbrood met eigen
voordeeg en desems. Innoveren met
respect voor traditionele processen is belangrijk voor de bakkerij en
haar klanten. Green Park Aalsmeer
is speciaal voor opkomende en innovatieve bloem en sierteelt gerelateerde ondernemers, voor logistieke ondernemers, maar ook bedrijven uit de Home, Gift & Garden sector. En met Schiphol op 5 minuten
en Amsterdam op 15 minuten is dit
een toplocatie voor elke ondernemer (regionaal en/of internationaal).
Kijk voor meer informatie op: www.
greenparkaalsmeer.com.

Schatzoeken tijdens het
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival aanstaand weekend
worden bezoekers attent gemaakt
op geheimzinnige en enigszins verdachte personen die nerveus op
zoek zijn naar een schat. Goede
kans dat dit deelnemers zijn aan de
festivalfietstocht die via GPS-ontvangers trachten om caches van
het wereldwijde buitenspel Geocaching te vinden. De organisatie van
de fietstocht Aalsmeer Flower Festival by Bike verwacht dat van de
28.000 geocachers die in Nederland
actief zijn, velen Aalsmeer zullen bezoeken om vanaf morgen de nieuwe
schatten van de serie ‘Rondje Flower Festival 2017’ te scoren die verborgen liggen in de buiten natuur
van ons bloemendorp.
Om de bereikbaarheid van het
Aalsmeer Flower Festival te verbeteren is op zaterdag en zondag een
fietstoertocht met een lengte van
ongeveer 25 km uitgezet langs de
zes aangesloten festivallocaties die
aansluitend bezocht kunnen worden. De route die met pijlen is uitgezet, blijft niet binnen de bebouwde kom maar gaat ook deels door
het Amsterdamse Bos en natuurgebied de Bovenlanden en langs het
kunstkast project, waar diverse grijze nutskasten worden gepimpt door
plaatselijke kunstenaars. De fietsroute is geschikt voor iedereen die
van fietsen en van bloemen houdt.
Voor de prijs van 7,50 euro ontvangt
elke deelnemer een routekaart, een
bloemenketting op het fietsstuur en
een flesje water voor onderweg. De
fietskaart is verkrijgbaar op alle zes
locaties van het festival en geldig

op zowel zaterdag als zondag zodat
deelnemers de gelegenheid hebben
om de bezoekjes en de fietstocht
over twee dagen te verspreiden. Elke volle stempelkaart geeft recht op
een leuke goodiebag als afsluiting
van het bloemenfestijn.
De zes start- en eindpunten van
het Aalsmeer Flower Festival liggen
strategisch verspreid over het dorp.
Langs de Westeinderplas (Watertoren en Galerie Sous Terre), in het
centrum (Historische Tuin en korenmolen De Leeuw), in Aalsmeer Oost
(rozenkwekerij Belle Epoque en
Bloemenlust/The Beach) en langs
de doorgaande route N231 richting
Bovenkerk/ Amstelveen Zuid (Boerma Instituut). Op alle direct aan de
fietsroute gelegen locaties is wat
te doen. Met bijvoorbeeld live music, workshops en demo’s, drijvende
bloemenpromenade en een historische veiling wordt Aalsmeer weer
bloemrijk op de kaart gezet. Meer
informatie is te vinden op de website van het aalsmeerflowerfestival.nl

Dit weekend maalmarathon

Molen De Leeuw lid van
Ambachtelijk Gilde
Aalsmeer - Het is komend weekend niet alleen Flower Festival in
Aalsmeer. Het is ook de 154e verjaardag van Korenmolen De Leeuw.
Dit jaar is wel een heel bijzondere
verjaardag. De molen is dit jaar ook
toetreden tot het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) en zaterdag 17 juni om 12.00 uur vindt de
onthulling plaats van het daarbij behorende AKG-schild op de molen
door wethouder Jop Kluis.
Lidmaatschap van het Ambachtelijk
Korenmolenaars Gilde betekent dat
de molen wordt bediend door molenaars die door het gilde zijn opgeleid. Voor de klanten betekent dit
dat het meel van uitstekende kwaliteit is en dat het onder strenge hygiene-regels wordt geproduceerd.
Jaarlijks worden van de bij het AKG
aangesloten molens het graan en
het meel uitvoerig in een laboratori-

um van het gilde getest op kwaliteit
en zuiverheid.
Daarnaast houden de aangesloten
molenaars tijdens regelmatige bijeenkomsten elkaar scherp over alle facetten van dit specialistische
beroep. Twee van de molenaars in
Aalsmeer hebben deze opleiding
met succes afgerond, waarmee De
Leeuw tot het gilde kon toetreden.
Dit jaar dus extra feest, dat begint
met de onthulling van het schild op
zaterdag 17 juni om 12.00 uur.
Maalmarathon
Traditie getrouw is er komend weekend ook een maalmarathon waarbij van zaterdagmorgen 17 tot zondagmiddag 18 juni non-stop met de
molen zal worden gedraaid, dus ook
‘s nachts. Publiek is bij beide activiteiten van harte welkom voor een
bezoek.

Workshop: Door de ogen
van de recruiter
Amstelveen - Een cv selectie is
net als tinder: de recruiter wil meer
over je weten, of niet. Wat maakt dat
jouw sollicitatie een hartje krijgt in
plaats van een vet rood kruis? Ben je
werkzoekend, woon je in de omgeving van Amstelveen en wil je weten
hoe je een ‘hartje’ wordt en jouw cv
op de juiste stapel komt te liggen?
Meld je dan aan voor de workshop
‘Door de ogen van de recruiter’ die
De Broekriem op dinsdagochtend
20 juni organiseert bij Grand Hotel
Amstelveen. In deze workshop gaan
de deelnemers ontdekken waar de
recruiter naar kijkt als hij/zij jouw cv
voor ogen heeft. Tips om te zorgen
dat je in beeld komt en om te zorgen
dat je cv niet alleen gescand wordt,
maar echt gelezen. Anoek Enters
van AErecruitment geeft in een interactieve workshop een inkijkje
hoe recruiters selecteren. Je krijgt
ideeën hoe je daar op zou kunnen
anticiperen. En je weet waar je rekening mee moet houden als je er-

gens solliciteert. Zoals bij De Broekriem gebruikelijk is het een interactieve bijeenkomst waarbij de deelnemers ook zelf aan de slag gaan.
Als je door de ogen van de recruiter
naar je cv kijkt, wat zou je dan anders doen? Na deze workshop weet
je dat. Kijk voor meer informatie op
de website van De Broekriem. Deelname is gratis, maar je dient je wel
aan te melden via de website.
De Broekriem is een landelijke organisatie die events organiseert
voor werkzoekenden. De organisatie is pas geleden gestart in Amstelveen. Als je werkzoekend bent, kun
je je aanmelden en deelnemen aan
alle workshops en meet-ups. Wel
betaal je (een zelf te bepalen bedrag aan) uitschrijfgeld als je werk
gevonden hebt. Kijk op de site www.
debroekriem.nl om te zien welke
events er nog meer georganiseerd
worden om jou te helpen in je zoektocht naar een nieuwe baan.

Feestweek Kudelstaart t/m 25 juni

Zondag derde Prutrace

Organisatie zoekt vrachtwagens

Rondrit met vrachtwagens
voor mensen met beperking
Aalsmeer - De Stichting Aalsmeer
Bloemen Tour gaat op zaterdag 7
oktober z’n twee jaarlijkse rondje
rijden in de omgeving van Aalsmeer.
Dit wordt gedaan met zo’n honderd
vrachtwagens en speciale voertuigen voor mensen en kinderen met
een beperking. Speciaal voor hen
rijden er ook oldtimer bussen mee.
De hele dag staat in het teken van
de deelnemers. Ons Tweede Thuis is
hierbij ook van de partij.
De hele dag is uiteraard gratis en
voor eten en drinken wordt gezorgd.
De hele rit wordt gecoördineerd
door het Motor Begeleiding Team.Er

bat. Deze zijn te vinden bij onder andere supermarkten, doe-het-zelfzaken en speelgoed-, elektronica- en
fotowinkels. Inleveren kan ook bij
het gemeentedepot of de chemokar.
Elke maand is er een trekking uit de
door Stibat opgehaalde zakjes met
batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op www.
legebatterijen.nl.
Met de Pluim kiest de ontvanger zelf
een cadeau uit de honderden bestedingsmogelijkheden, bestaande
uit belevenissen, producten en goede doelen. Om zelf van te genieten
of samen met vrienden en familie.
Naar een attractiepark of museum
bijvoorbeeld. Een workshop volgen
of een dagje naar de sauna. Er zijn
Pluimen in verschillende kleuren.
Winnaars krijgen een Rode Pluim
die bij besteding 25 euro waard is.

is nog plaats voor vrachtwagens om
deel te nemen. Meerijden gaat op
vrijwillige basis, maar u/jij krijgt er
heel veel vrolijke reacties voor terug!
Inschrijven kan via aalsmeerbloementour.nl of via piet@aalsmeerbloementour.nl
In het centrum van Aalsmeer zal
het konvooi worden begeleid door
het show en jachthoornkorps. Ook
in Kudelstaart gaan deze muzikanten zorgdragen voor een gezellig
onthaal. De Bloemen Tour wordt al
een groot aantal jaren georganiseerd door Herman Appelboom en
Piet Visser.

Kudelstaart - Aankomende zondag 18 juni is de derde Prutrace in
Kudelstaart en het belooft wederom
een geweldig evenement te worden
voor alle Kudelstaarters en omwonenden. Sportieve dorpsbewoners
worden door de organisatie uitgedaagd om de prutsloten en hindernissen rondom de velden van RKDES aan de Wim Kandreef uit te
komen proberen. Wie worden de
nieuwe Prutkampioenen van Kudelstaart? De aanvang van de race
is 12.00 uur. Vorig jaar trok dit evenement zo’n 150 deelnemers, uit Kudelstaart en ruime regio, en nog veel
meer toeschouwers langs de sloten van RKDES. De Prutrace is te
vergelijken met het concept waar
de ‘mudmasters’ al enige tijd succes mee boeken. Het evenement dat
sportiviteit en gezelligheid promoot
wordt georganiseerd door de evenementcommissie van RKDES. Ook dit
jaar verwacht de organisatie weer
veel deelnemers. Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en kost slechts 5
euro voor 12 tot en met 17 jarigen en
10 euro voor 18 jaar en ouder.
Mike Multi Foundation
Van elke inschrijving gaat 1 euro naar de Mike Multi Foundation,

de stichting die het mogelijk maakt
dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
kunnen sporten. De inschrijfperiode is alweer begonnen en de eerste
50 deelnemers hebben zich al aangemeld. Ben je ook geïnteresseerd
en zou je meer willen weten over de
Prutrace? Een sfeerimpressie is te
vinden op de website. Ook het inschrijven gaat via www.prutracekudelstaart.nl. Meer informatie nodig?
Stuur dan een email naar ecrkdes@
gmail.com.
Feestweek
De Prutrace is het tweede evenement tijdens de Feestweek, die zaterdag 17 juni start met een feestavond met een optreden van Patrick
Willemse in het Dorpshuis. Maandag 19 juni staat een spelavond
op het programma, dinsdag 20 juni
een heel speciale Sinterklaas Summer, woensdag 21 juni de jaarlijkse
braderie, donderdag 22 juni kienen,
vrijdag 23 juni Kudelstaart Kulinair,
zaterdag 24 juni beachvolleybal en
kinderspelletjes en zaterdag 25 juni familiedag met touwtrekken en
een speciale kidsrun. Kijk voor alle informatie op www.feestweekkudelstaart.nl.
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Crossover festival bij Nieuwendijk

Struikelen over drempel, fouten bij ramen

Vijf grootste knelpunten
bij woningontwerpen

Kennis maken met Renault
Captur en Koleos
Aalsmeer - Tot en met 25 juni
kan kennis gemaakt worden met
de nieuwe Renault Captur en de
nieuwe Renault Koleos tijdens het
Crossover Festival bij Renault Nieuwendijk. Tijdens het Crossover Festival heeft Nieuwendijk exclusieve
aanbiedingen voor wie de nieuwe
Renault Captur, de nieuwe Koleos of
de Kadjar koopt of least.
Krachtig en stoer
“Ontdek de nieuwe Renault Captur
met opvallende nieuwe details, zoals de C-shape LED-dagrijverlichting en vernieuwde wielen”, vertelt
Nieuwendijk. “Verbaas je vervolgens over de hoge zit en krachtige
lijnen van deze stoere crossover.” De
nieuwe Koleos trekt ieders aandacht
met onder andere zijn atletisch profiel, robuuste voorkant en full LED
verlichting.

Groot voordeel
“We bieden ter introductie van beide modellen een upgrade naar een
automatische versnellingsbak cadeau op de Captur en op de Kadjar.
Maakt u geen gebruik van de automaat-upgrade, dan kunt u profiteren van extra hoge orderpremies
oplopend tot wel 2.500 euro op de
nieuwe Koleos”, vervolgt Kees Nieuwendijk. Daarnaast ontvangen kopers op verschillende uitvoeringen
van de nieuwe Captur en Kadjar nog
steeds het Easy Life Pack ter waarde
van 495 euro cadeau. Met innovaties, zoals parkeersensoren voor en
achter, achteruitrijcamera, Easy Park
Assist en Blind Spot Warning maakt
Renault uw leven een stuk makkelijker! Meer informatie is te vinden
op de (onlangs vernieuwde) website
van Nieuwendijk: www.autobedrijfnieuwendijk.nl

Zaterdagavond bij watertoren

Strijd om Hana Ike Cup
tijdens Flower Festival
Aalsmeer - Het Aalsmeer Flower
Festival kent dit jaar voor het eerst
ook een avondprogramma. Zaterdagavond 17 juni wordt op het voorterrein van de watertoren gestreden
om de Hana Ike Cup. De speciaal uit
Japan overgekomen bloemsierkunstenaars Koji Fujimoto en Mario Hirama strijden om de eer met toparrangeurs uit Nederland, uiteraard
ook uit Aalsmeer. Hana Ike Battle
is een nieuwe en spannende combinatie van bloemsierkunst en boeiend entertainment: Twee arrangeurs
nemen het vijf minuten tegen elkaar
op om een spectaculair bloemstuk
te maken. Het publiek bepaalt na elke ronde wie de winnaar is. Uiteindelijk nemen de beste arrangeurs
het tegen elkaar op in de finale. De
winnaar gaat naar huis met de Blooming Breeders Trofee.

Concert Hobo
Het programma van de Hana Ike
Cup begint om 19.30 uur en duurt
tot ongeveer 21.00 uur. De toegang
bij dit avondprogramma is gratis.
Kijk op www.aalsmeerflowerfestival.nl voor meer informatie. Aansluitend is er tegenover de watertoren een concert van de Hobo String
Band, georganiseerd door Galerie
Sous-Terre (tegen betaling).

de het voordek en veroorzaakte veel
averij. Op 12 november 1944 werd
de Tirpitz opnieuw aangevallen door
RAF Lancaster bommenwerpers die
waren bewapend met ‘Tallboy’ bommen, waarna het schip kapseisde.
Van de 1058 bemanningsleden die
in het gekantelde schip raakten opgesloten konden nog 87 worden gered door gaten in de scheepshuid
te branden. Na de oorlog werd het
schip tussen 1948 en 1957 ter plaatse gesloopt.
De lezing begint om 13.00 uur en
is voor bezoekers van het museum
gratis. Entree voor het museum kost
3,50 euro voor volwassenen, 1,50
euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voor kinderen tot 6 jaar, donateurs
en veteranen is de toegang gratis.
Het museum, dat gevestigd is in het
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug is
geopend op zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van de Stichting Crash ’40-’45
kan gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl

Voorlopig geen Havo-Vwoonderbouw in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds 2008 beslissen
schoolbesturen gezamenlijk over
het onderwijsaanbod in hun regio.
De rol van gemeenten is hierbij volgend. Wel zijn schoolbesturen verplicht om regelmatig overleg te voeren met burgemeester en wethouders.
Het afgelopen jaar heeft de wethouder van onderwijs intensief gesprekken gevoerd met bestuurders en alle directeuren en rectoren van scholen voor voortgezet onderwijs in Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn over de wenselijkheid en
mogelijkheden voor het realiseren
van een onderbouw Havo-Vwo in
Aalsmeer.
Er is voldoende potentieel voor een
dergelijke voorziening in Aalsmeer,
Bovendien kampen enkele scholen
in Amstelveen met ruimtegebrek.
Een vestiging in Aalsmeer zou een
bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van dit huisvestingstekort.
Maar helaas, een aantal scholen
had een onoverkomelijk bezwaar
tegen een onderbouw Havo-Vwo in
Aalsmeer. De schoolbesturen hebben wel toegezegd over twee jaar

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Hanging baskets
in Kudelstaart

zie onze site:
meerbode.nl

Kudelstaart - Vorige week zijn
op initiatief van de Dorpsraad Kudelstaart 22 hanging baskets met
geraniums geplaatst in en rond
het Winkelcentrum Kudelstaart.
Tot begin oktober blijven de hanging baskets hangen en wordt ge-

Lange ‘slierten’ voor de
Avondvierdaagse
Aalsmeer - De paden op, de lanen
in. Bij heel veel jeugdige inwoners
draait het deze week weer om wandelen. Gezellig vijf of tien kilome-

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
8 juli is in het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing bij te wonen over het beroemde en grootste Duitse slagschip uit
de Tweede Wereldoorlog, de ‘Tirpitz’
verteld door Jan van Dalen.
De Tirpitz, het zusterschip van de
Bismarck, was een Duits slagschip,
dat van 1941 tot 1944 dienst heeft
gedaan. Het slagschip bracht vrijwel
haar gehele operationele leven door
in de Noorse fjorden. Door haar aanwezigheid bij de Noordkaap slaagde
de Tirpitz er lange tijd in Geallieerde
zee- en luchtstrijdkrachten te binden. De Royal AirForce (RAF) lanceerde vanaf het voorjaar van 1944
de ene na de andere aanval op de
Tirpitz, die voor anker lag in de Altafjord in Noorwegen. Vier van deze aanvallen waren in enige mate succesvol, maar de meeste bommen misten echter het doel. Op 15
september 1944 had een aanval
van Lancaster bommenwerpers van
het 617e squadron wel succes. Een
5.500 kilogram ‘Tallboy’ bom - destijds de zwaarste bom - doorboor-

Bezwaar aantal scholen

Historische Tuin en watertoren
Zaterdag- en zondagmiddag vinden tijdens Aalsmeer Flower Festival al een aantal Hana Ike Battles
plaats in de veilingzaal van de Historische Tuin. Zaterdagavond wordt
om de Hana Ike Cup gestreden op
het voorterrein van de watertoren,
met op de achtergrond de voor het
festival aangelegde bloemenpromenade over het water.

facebook.com/

Lezing over Duitse slagschip
‘Tirpitz’ in Crash Museum

ter met elkaar tochten maken door
eigen dorp. De avondvierdaagse
wordt deze week zowel in Aalsmeer
als in Kudelstaart georganiseerd. De

een nader onderzoek te willen houden.
Inmiddels heeft de gemeenteraad
van Amstelveen besloten om een
budget beschikbaar te stellen voor
tijdelijke huisvesting bij het Keizer
Karel College en het Amstelveen
College.
Kans voor Aalsmeer dubbel bekeken dus. Maar, het college laat zich
niet zomaar uit het veld slaan. Omdat de indruk bestaat dat de druk
op de Havo- en Vwo-afdelingen van
scholen in met name Amstelveen
sneller stijgt, heeft de wethouder de
schoolbesturen verzocht om hem op
het kortst mogelijke termijn te informeren over het verloop van de groei,
over plaatsingsprocedures en om
actuele cijfers. Als de feiten en cijfers daartoe aanleiding geven zal de
portefeuillehouder opnieuw verzoeken tot overleg.
De inzet van het college blijft onverminderd gericht op de totstandkoming van een Havo-Vwo-onderbouw in Aalsmeer! Vooralsnog betekent het naar Amstelveen, Uithoorn
of Hoofddorp voor alle jongens en
meiden uit Aalsmeer en Kudelstaart
na de basisschool!

zorgd voor wekelijks onderhoud en
water geven. Deze verfraaiing van
Kudelstaart was niet mogelijk geweest zonder de sponsoring van
het bedrijfsleven. De Dorpsraad
dankt dan ook de Ondernemers
en de Winkeliers uit Kudelstaart
voor hun bijdrage maar ook Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
en Steunpunt Voor Elkaer. Kudelstaart is hiermee weer met recht
een bloeiend Dorp!

initiatiefnemers hebben voor de vier
avonden leuke routes uitgestippeld
en laten de lopers kennis maken
met allerlei mooie routes. De avondvierdaagse is nog altijd bijzonder
populair. Lange ‘slierten’ zijn gesignaleerd in allerlei straten. De deelnemers hebben goed weer. Maandag was het best fris, maar droog,
en dinsdag en woensdag was het

Aalsmeer - Hete pannen afgieten
terwijl er een deur in je rug draait.
Struikelen over de hoge drempel bij
de badkamer. Zeker met een rollator of looprek kun je in veel badkamers niet goed uit de voeten. Een
zolder vol installaties en geen plek
om de was te drogen of het logeerbed te stallen.
Indelingsmissers staan dit jaar op
één in de knelpunten top 5 van
de VAC organisatie, waar VAC
Aalsmeer deel van uitmaakt.
Ook bij ramen gaat het vaak fout.
Het is een nieuwe binnenkomer in
de top 5. Ramen van plafond tot
vloer zijn mooi, maar niet altijd even
handig. Als er eenmaal een keukenblok voorstaat, kan niemand er
meer bij om deze schoon te maken.
Soms zitten er op de begane grond

helemaal geen ramen, die open
kunnen, alleen maar deuren. Dus,
even je huis luchten biedt insluipers
een mooie kans. Landelijk zijn er 90
Adviescommissies Wonen die elk
jaar verslag uit brengen waar zij tegenaan lopen. De gezamenlijke top
5 van knelpunten:
1. Indelingsmissers
2. Foute draairichting van deuren
3. Te kleine afmetingen
4. Te weinig bergruimte
5. Fouten bij ramen
Een VAC kan helpen om deze fouten
te voorkomen door een advies uit te
brengen aan de bouwer van woningen. Zo ook VAC Aalsmeer (Vrijwillige Advies Commissie voor de woningbouw én woonomgeving) waarvan de leden onafhankelijk en deskundig zijn.

Discussieavond PvdA op 19 juni

Tweeluik over jongeren:
Politiek en schulden
Aalsmeer - Wat vindt de jonge generatie Aalsmeerders van politiek
en wat kan diezelfde politiek doen
voor jongeren met schulden? Dit
zijn de twee centrale vragen van een
door de lokale PvdA georganiseerde
discussieavond die plaats gaat vinden op maandag 19 juni in cultureel
café Bacchus.
Voor wat het politiek deel betreft is
het jongerenwerk uitgenodigd om
hun visie te geven over de politieke belangstelling onder jongeren.
Daartoe is er in jongereninloop Place to Be een avond gesproken over
hoe het komt dat jongeren politiek
vaak saai, vervelend, suf en oninteressant vinden. De uitkomsten liegen er niet om. Daarom zal er zeker ook gesproken worden over de
vraag hoe politiek interessant gemaakt kan worden voor jongeren en
of dat überhaupt nodig is. Moet een
gemeente jongerenparticipatie beter regelen en zo ja, hoe dan? Het
zijn vragen die de PvdA met behulp
van diverse vertegenwoordigers van
partijen zoals de politiek, buurt en
wijkraden en jongerenwerk in een
open discussie wil bespreken.
Het tweede deel van de avond richt

zich op de schijnbaar steeds toenemende schuldenproblematiek onder jongeren. De mobiele telefoon
zou daar een flinke bijdrage aan leveren. Klopt dit? Het doel van de
discussie is om antwoord te krijgen
op vragen als hoe deze jongeren te
herkennen en te helpen en om antwoord te zoeken op de vraag hoe
te voorkomen worden dat jongeren
in de schulden raken? Om daar inhoudelijk wat dieper op in te kunnen gaan zijn financieel specialisten
van Humanitas uitgenodigd om hier
hun licht over te laten schijnen. Niet
voor niets is er in de Lentenota meer
financiële armslag gemaakt om de
schuldenproblematiek onder bewoners te bestrijden. De vraag is of er
in Aalsmeer gemiddeld meer jongeren zijn met schulden dan in andere
plaatsen. De avond begint om 20.00
uur en Bacchus opent haar deuren
aan de Gerberastraat om half acht.
Jongeren en belangstellenden zijn
hier van harte welkom. Voor meer
informatie kan een mail gestuurd
worden naar Sunny Lakerveld: sunny.lakerveld@hotmail.com of naar
Elly Offerman: elly.offerman@kabelfoon.nl

Vitaliteits- en beweegdag
in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op donderdag 22 juni wordt van 10.00 tot 16.00 uur in
zorgcentrum ’t Kloosterhof een vitaliteits- en beweegdag georganiseerd. Het is zeker belangrijk voor
ouderen om te blijven bewegen voor
zowel lichamelijk en geestelijk welzijn. In ’t Kloosterhof zijn diverse faciliteiten aanwezig om dit op een
verantwoorde manier en leuke wijze te doen. Ouderen kunnen deze
dag diverse apparaten uitproberen,
er wordt gegymd onder leiding van
Carla en er is er zitdansen op muziek

onder leiding van Wil. Ook zijn er diverse spellen te bekijken en mee te
spelen en kunnen de hersenen getraind worden achter de computer.
Ook is informatie verkrijgbaar over
alle activiteiten en diensten die er in
’t Kloosterhof worden aangeboden.
Kom gerust langs om een en ander
te bekijken of uit te proberen. Ouderen zijn van harte welkom in het
zorgcentrum in de Clematisstraat.
Voor informatie kan eventueel gebeld worden met ’t Kloosterhof via
0297-326970.

ingezonden
Veel te snel op Bilderdammerweg

zonnetje volop aanwezig. Vandaag,
donderdag 15 juni, is de laatste
wandeldag en wacht de lopers een
muzikaal onthaal en natuurlijk bloemen van vrienden en familie. Hopelijk was het (weer) een vierdaagse
zonder blaren en pijntjes, en heeft
iedereen genoten van dit altijd gezellige en sportieve festijn!
Foto: www.kicksfotos.nl

Een poosje terug is de bushalte aan
het einde van de Bilderdammerweg bij de rotonde opnieuw ingericht met als doel om de verkeerssituatie voor met name de fietsers
veiliger te maken. In de oude situatie stond de bus van Connexxtion
bij de eindhalte op de rijbaan geparkeerd. Hierdoor was er bij het oversteken van fietsers (tegen de klok
in) naar de tennisclub sprake van
een gevaarlijke dode hoek tussen
auto’s en fietsers. Immers de geparkeerde bus ontnam hen beiden (zowel de auto al de fietser) het zicht.
Het voordeel van de oude situatie
was dat door de natuurlijke hindernis van de geparkeerde bus de snelheid, en dan met name aan het einde van de Bilderdammerweg richting de rotonde (in verband met verlenen van voorrang aan tegemoetkomend verkeer), nog enigszins getemperd was. Nu de bus fysiek van
de rijbaan af is, is de snelheid alleen nog maar verder toegenomen
en is daarmee de weg nog gevaarlijker geworden. Het is wachten op de
eerste klap. Wie het dan zijn? Onder
andere de ouders (met hun kinderen achterin) die snel nog even naar
de sportclubs rijden. Het is zelfs al
een paar keer gebeurd dat ze elkaar
op de Bilderdammerweg inhaalden.
De bewoners uit de directe omliggende wijken rijden ook veelal te

hard. De bewoners van de Bilderdammerweg zien hen regelmatig
voorbij racen en dan links en rechts
de woonwijk inrijden. Motorrijders
hebben er ook een handje van om
flink gas te geven, waarvan één hele
herkenbare groene Kawasaki welke is voorzien van een buitenlands
kenteken. Laatst was ik s ’avonds
de hond aan het uitlaten. Er kwam
een Connexxtion bus over de Bilderdammerweg aanrijden en die reed
zo verschrikkelijk hard. Ik denk wel
100 kilometer per uur. De bus vloog
me voorbij en stopte bij de eindhalte. De buschauffeur rende zijn bus
uit het wachthuisje in. Ik ben naar
het wachthuisje toegelopen en nadat de chauffeur weer naar buiten
kwam heb ik hem op zijn absurde
rijgedrag aangesproken. De man
bood meteen zijn excuses aan. Zijn
verklaring? Hij zei: “Ik moest heel
nodig.” Tja.
De bewoners van de Bilderdammerweg hopen dat de gemeente nog
eens extra naar de situatie gaat kijken. Er moet toch een mogelijkheid
zijn om racebaan Bilderdammerweg
om te toveren tot een (enigszins)
rustieke wijkweg...
Peter Eveleens
Bilderdammerweg 119
1433HG Kudelstaart
Tel 343592
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kinder- en jeugd

krant

Favoriete dier tekenen bij Jeugdcultuurfonds

Stoepkrijtwedstrijd op het
Molenplein zaterdag

“Het was super cool”

Kinderburgemeester met
klas in het gemeentehuis
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
was groep 8c van juf Manja van
Buul van obs de Zuidooster op bezoek in het gemeentehuis. Aanleiding voor dit bezoek was kinderburgemeester Sophie, die haar eigen
klas ook graag kennis wilde laten
maken met het gemeentehuis.
De kinderen werden ontvangen
door wethouder Jeugd Gertjan van
der Hoeven. De leerlingen namen
in de raadzaal plaats op de stoelen van de gemeenteraadsleden en
mochten zelfs even de microfoons
gebruiken. Dat leverde veel hilariteit

op. “Dat was super cool”: zoals een
meisje aangaf
Groep 8c werd verder geïnformeerd
over het wel en wee van de gemeente, ze kregen een rondleiding
langs de trouwzaal, de kamer van de
burgemeester en het dakterras. Als
klap op de vuurpijl hebben ze een
quiz gedaan met vragen over de gemeente. De quiz stond onder leiding
van Lennard Gols van het Cultuurpunt. Lennard reikte het winnende team, dat bijna alle vragen goed
had, als cadeautje de felbegeerde
spinners uit

Aalsmeer - Het Jeugdcultuurfonds
organiseert samen met het Cultuurpunt Aalsmeer en het Aalsmeer Flower Festival een bijzondere stoepkrijtwedstrijd. Alle kinderen wordt
gevraagd om tijdens de ‘Ik Toon’
maand hun favoriete dier te komen
tekenen voor het Jeugdcultuurfonds
op het Molenplein aanstaande zaterdag 17 juni.
Tijdens de stoepkrijtwedstrijd worden van alle tekeningen foto’s gemaakt en op Facebook (ontwerp je
dier – Jeugdcultuurfonds) gezet.
Het aantal likes en een deskundige jury (met daarin onder andere de professionele ontwerper van
het Jeugdcultuurfonds, de directeur
van het Jeugdcultuurfonds en de
directeur van het Frans Hals Museum) bepalen uiteindelijk de winnaar.
Het winnende ontwerp wordt toege-

voegd aan de al bestaande Jeugdcultuurfonds-beestenboel en er
wordt een plak-tattoo van gemaakt.
Als de plak-tattoo klaar is wordt de
winnaar uitgenodigd om helemaal
volgeplakt te worden door zijn of
haar eigen plak-tattoo, samen met
vrienden en vriendinnen.
Daarnaast is er ook een lokale jury.
De winnaar van Aalsmeer zal op de
dag zelf om 15.30 uur bekend gemaakt worden. Wat kun je winnen?
Een oriënterende cursus van 9 lessen van het Cultuurpunt en dit mag
je samen doen met nog vier anderen! De stoepkrijtwedstrijd zaterdag
17 juni is van 11.00 tot 15.00 uur op
het Molenplein in het Centrum. Inschrijven kan vooraf bij Kim Veltman
(aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl) of
op de dag zelf op het Molenplein.
Wees er snel bij, want vol is vol!

Hoogvliegers gezocht
voor Hilversum
Flower Festival en De Werkschuit

Kinderen creatief aan de
slag op Historische Tuin
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival zijn vrolijke kleurrijke beelden van leerlingen van de
Werkschuit te zien in het centrum.
De op hout geschilderde dieren en
planten worden letterlijk in het zonlicht gezet en wel in een historische
plantenkas en langs de sloten van
Aalsmeer. Ruim baan aan fantasie luidde de opdracht ‘Metamorfose van dier naar plant’. Wekenlang
werd er geschilderd met de beste materialen! In totaal 25 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
uit Aalsmeer jaar laten zien wat pure creativiteit is! De panda’s, bekend
als grote planteneters, krijgen een
speciale plek op de route. Een vak-

man heeft de beelden haarscherp
op de getekende lijn uitgezaagd, de
kindertekening werd een sculptuur
en kan zo eeuwen mee.
Onlangs werd in de media beweerd
dat kindertekeningen van nu minder
goed zouden zijn dan in de vorige
eeuw. De tentoonstelling ‘Metamorfosen’ laat zien dat 2017 juist bruist
van jong talent. De tentoonstelling
is een ode aan de natuur. En wil je
zelf ook wel eens creatief werken?
Kom dan zaterdag en/of zondag
naar bloemenschuur van de Historische Tuin (ingang Praamplein). Op
17 en 18 juni kunnen kinderen hier
met allerlei materialen creatief aan
de slag.

Aalsmeer - De Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke en gehandicapte kinderen, het hele jaar door
en vanaf elk vliegveld in Nederland.
Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor beschikbaar. Meer
dan 15 keer per jaar wordt er een
speciale dag georganiseerd. Op zaterdag 16 september wordt er voor
de vierde keer een dag georganiseerd in Hilversum. Deze dag is onder andere voor kinderen uit De

Ronde Venen, Uithoorn, Aalsmeer,
Woerden en Bodegraven.
Alles wordt uit de kast getrokken
om de kinderen een dag te bezorgen die ze niet licht zullen vergeten.
Naast piloot zijn, genieten ze van
vrachtwagens, mooie auto’s en veel
meer activiteiten, zodat het hele gezin een dagje uit heeft.
Wil je Hoogvlieger worden of wil je
iemand opgeven? Dan gelden de
volgende regels:
• Je hebt nog niet eerder gevlogen met of dankzij Stichting
Hoogvliegers (want dan ben je al
Hoogvlieger)
• Je hebt een (chronische of terminale) ziekte of bent (verstandelijk
of lichamelijk) gehandicapt
• Je valt in leeftijdscategorie tussen 6 t/m 17 jaar
• Je woont in Aalsmeer, Uithoorn,
De Ronde Venen, Bodegraven of
Woerden
Meld je aan via https://www.stichtinghoogvliegers.nl/hoogvliegerworden en wellicht word jij ook
Hoogvlieger en ben jij erbij in Hilversum op 16 september.

Zeilen en ‘bouw een bootje’

Weer Scholendag tijdens
Westeinder Water Week
Aalsmeer - Voor de datum donderdag 29 juni zijn weer alle groepen
7 van de basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart uitgenodigd voor de
Scholendag tijdens de Westeinder
Water Week. Sponsoren Rabobank
Regio Schiphol, Koninklijke De Vries
Scheepsbouw en De Meerse Accountants ondersteunen deze dag
al jaren en hebben ook afgelopen
week de sponsorcontracten weer
getekend hiervoor.
Kinderen en watersport
“Als lokale Rabobank willen we
graag helpen om de Westeinderplassen en het aantrekkelijke watergebied nog meer op de kaart te

zetten”, zegt Ron Leegwater van de
Rabobank Regio Schiphol. “Er zijn
volop mogelijkheden voor recreatie. En om juist de jeugd in contact te brengen met de verschillende vormen van watersport zijn we er
trots op om deze Westeinder Water
Week Scholendag mede mogelijk
te maken. We wensen alle deelnemers heel veel plezier.” Ook Jan de
Groot van De Meerse Accountants
is enthousiast over de Scholendag
“Als Aalsmeerse onderneming dragen wij ‘De Poel’ een warm hart toe.
De jaarlijkse Scholendag is onze favoriet tijdens de Westeinder Water
Week. Elk jaar, weer of geen weer,
wordt bewezen dat kinderen en wa-

Aalsmeer - Vrijdag 9 juni is groep 4
van OBS Samen Een naar palingrokerij Rekelhof geweest. Theo heeft
de kinderen verteld over alle schatten die hij gevonden heeft in de eigen Westeinderplassen. Turf, pijpjes, een pispot en meerdere brillen. Nadat de leerlingen binnen uitleg gekregen hadden over het ontstaan van de Poel, ging iedereen
naar buiten. Hier vertelde Theo over
de fuiken en liet hij enkele vissen
zien die hij gevangen heeft. Weer
binnen legde hij uit hoe de paling
gerookt wordt en mochten de jongens en meisjes een stukje proeven!
Het was een regenachtig, maar heel
leerzaam uitje.
tersport heel veel plezier oplevert en
wij zijn blij hier een steentje aan te
mogen bijdragen.”
Nieuwe kinderburgemeester
De Scholendag zal om 9.00 uur feestelijk worden geopend, waarbij ook
de nieuwe kinderburgemeester van
Aalsmeer zal worden beëdigd. Tijdens deze Scholendag zijn er veel
activiteiten voor de kinderen, zoals
onder andere zeilles bij Zeilschool
Aalsmeer, een bezoek aan de Watertoren, beachsporten, SUP les en nog
veel meer. Daarbij ook het bekende
‘Bouw een bootje’ met Koninklijke
De Vries Scheepsbouw.
Kennismaken met techniek
“Wij vinden het belangrijk dat kinde-

Zaterdag tijdens Flower Festival

Kinderplein met verkiezing en
workshops op het Molenplein
Aalsmeer - Op zaterdag 17 juni zal
Cultuurpunt Aalsmeer aanhaken bij
het Aalsmeer Flower Festival op het
Molenplein met een dag vol gratis
culturele activiteiten en workshops.
Het Cultuurpunt organiseert deze
middag in het kader van de ‘Ik Toon’
maand. Dit is een maand waarin
amateurkunst en de beoefenaars
daarvan centraal staan.
Op het kinderplein is van alles te
doen. Zo presenteert De Werkschuit
zich met een aantal leuke workshop
en kunnen kinderen meedoen aan
de jaarlijkse stoepkrijtwedstrijd van
het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer.
De makers van de mooiste vijf tekeningen worden beloond met een
korte cursus (9 weken) van Cultuurpunt Aalsmeer. Ook zal de verkiezing van de kinderburgermeester
neerstrijken op het plein met een
heuse stembus. Daarnaast is er een
doorlopend workshopprogramma in

ren al vroeg kennis maken met techniek in het onderwijs”, aldus Tom de
Vries. En om te laten zien hoe leuk
dat is organiseert Koninklijke De
Vries Scheepsbouw dit jaar voor de
zesde keer dit evenement tijdens de
Scholendag, waarbij vakmensen van
de scheepswerven van De Vries de
scholenteams gaan helpen. De scholen die meedoen aan deze dag maken teams die aan dit onderdeel van
de dag gaan meebouwen, waarbij de
teams strijden om de titel ‘Beste Botenbouwer 2017’. De winnaars winnen een onvergetelijke rondleiding
over de scheepswerf in Aalsmeer.
“Vorig jaar won het team van OBS
de Zuidooster”, vertelt Tom de Vries.
“Benieuwd welk team dit jaar met de
prijs terug naar school kan gaan.”

de Cultuurpunt Arena. Hier kunnen
kinderen workshops dans en muziek volgen en even helemaal losgaan tijdens de Djembé les van de
Djembikkels. Kortom, een dag vol
leuke culturele activiteiten. JOGG
(jongeren op gezond gewicht) zal
zorgen voor water en fruit.
De beeldende workshops van de
Werkschuit vinden tussen 11.00 en
17.00 uur plaats, de verkiezing van
de nieuwe kinderburgermeester is
van 10.00 tot 14.00 uur, de stoepkrijtwedstrijd van het Jeugdcultuurfonds wordt gehouden van 11.00 tot
15.00 uur met aansluitend om 15.30
uur de prijsuitreiking. Het Cultuurpunt organiseert de workshops Ontdek je talent op een instrument van
11.30 tot 12.00 uur, Dans van 12.15
tot 12.45 uur, Djembé van 14.30 tot
15.00 uur. Van 16.00 tot 16.30 uur
gaan de Djembikkels ter afsluiting
van zich laten horen.

Gezellige culturele kookmarkt
met kinderburgemeester
Aalsmeer - Kinderburgemeester
Sophie organiseerde in samenwerking Cultuurpunt Aalsmeer en De
Binding woensdag 7 juni een culturele kookmarkt. Doel van de middag
was, naast gezellig samen zijn, om
elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. Onder andere de muziek, (Syrische) dans, een cultuurquiz en het lekkere eten maakten
het tot een groot succes. De middag begon met een djembéworkshop van David Chung. Na een grijze en regenachtige ochtend was de
lucht weer helemaal opgeklaard en
kon er zelfs lekker getrommeld worden in de buitenlucht. Dat trok het
veel bekijks, want het spelen op
de djembé gebeurde vóór De Binding, in de Zijdstraat. Na een kwartier lang verschillende klanken te
hebben gespeeld was het tijd om te
eten.
Heerlijke hapjes
Bij binnenkomst hoefde niet lang
gezocht te worden naar de ruimte met hapjes, want je liep de lekkere geur zo tegemoet. Mensen uit
zes verschillende culturen hadden
zich opgegeven om mee te helpen
aan de cultuurmarkt. Onder andere
Marokkaanse zacht gevulde broodjes en cake, Surinaamse maïzenakoekjes, Syrische rijst met bonen en
gehakt en een kokos vanille toetje
en Nederlandse pannenkoeken en
ham-kaas bladerdeeghapjes stonden op tafel. De Nederlandse hapjes hadden Sophie en haar oma
voor hun rekening genomen. Iedereen had flink zijn best gedaan op de
heerlijke hapjes en er werd ook lekker van gegeten.

Samen Een naar
palingrokerij

Ondertekening sponsorcontracten voor de Scholendag door De Meerse Accountants, Rabobank Regio Schiphol en Koninklijke Scheepsbouw De Vries.

Zaterdag stemmen op een van deze zes kandidaten: Derek Buikema, Joran
Groot, Merel Tuitert, Myrthe van Wilgenburgh, Shahd Chaara of Tilou Kleijberg.
Eén van deze zes kanjers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer.
Stemmen kan tussen 10.00 en 14.00 uur op het Molenplein.

Cultuurquiz
Nadat iedereen was uitgegeten
was het tijd voor een cultuurquiz,
dat werd gepresenteerd door Lennard Gols, combinatiefunctionaris
cultuur. Uit zo’n acht verschillende (aanwezige) culturen werden elk

drie meerkeuzevragen gesteld. De
vragen bleken soms nog best lastig. Bij de vraag “Wat is een typisch
Syrische dans” hadden dan ook veel
mensen het antwoord fout. Maar
om dan te laten zien wat wèl een typisch Syrische dans is, maakte één
van de aanwezige meisjes uit het
Syrische gezin van het moment gebruik om een prachtige dans te vertolken. Met luid applaus werd deze
voorstelling ontvangen. Na de cultuurquiz nam Sophie nog even het
woord om iedereen hartelijk te bedanken voor de gezellige middag.
De organisatoren van De Binding en
Cultuurpunt Aalsmeer en iedereen
die iets had gekookt voor de markt
ontving van haar een zakje (typische
Hollandse) stroopwafels.
Zaterdag stemmen!
De culturele kookmarkt was één
van de laatste initiatieven die Sophie in haar rol als kinderburgemeester heeft genomen. Het jaar zit er
voor haar bijna op. Aanstaande zaterdag 17 juni gaan de zes nieuwe
geselecteerde kandidaten campagne voeren op het Molenplein en in
de Zijdstraat tijdens het Aalsmeer
Flower Festival. De zes kandidaten
hebben afgelopen zaterdag 10 juni al campagne gevoerd tijdens de
sportmiddag van de Junior Pramenrace. Twee jongens en vier meiden
gaan jeugdige inwoners vragen op
hen te stemmen. Stemmen met het
echte rode potlood en een originele
stembus kan tussen 10.00 en 14.00
uur. De kandidaten zijn: Merel Tuitert, Tilou Kleijberg, Myrthe van Wilgenburgh, Shahd Chaara, Derek
Buikema en Joran Groot. Enkele dagen later zal de uitslag bekend worden gemaakt.
Op donderdag 29 juni, tijdens ‘Bouw
een Bootje’, wordt er afscheid genomen van Sophie en wordt de nieuwe Kinderburgemeester geïnstalleerd door wethouder Jeugd Gertjan
van der Hoeven.
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Officiële startlijst
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Zaterdag start en finish bij het Stokkeland

‘Later als ik groot ben’
thema van 13e Junior Pramenrace
Aalsmeer - ‘Later als ik groot ben’ is het thema van alweer de dertiende editie van de Junior
Pramenrace en dit thema lijken de deelnemers
wel te kunnen waarderen. Als thuisopdracht is
de jongens en meisjes gevraagd een eigen vlog
te maken en deze week verschenen op de facebook-site van de Aalsmeerse Pramenrace
steeds meer filmpjes. Rijk en beroemd worden
is fijn, maar heel leuk is toch wel de wens om later meneer de Vries te worden. Tja, dan bouw
je hele mooie boten en verdien je ook best veel
geld. Het bestuur van de Juniorrace dacht even
dat een vlog maken mogelijk te moeilijk zou zijn,
maar de deelnemers zijn inventief en hebben
zichtbaar plezier in het maken van dit korte filmpje. Rest nu nog natuurlijk alle gevraagde spulletjes in de praam of bok meenemen, die natuurlijk
al vrolijk aangekleed is, en zaterdag 17 mei even
voor twaalf uur gaan varen naar het Centrum.
Om 13.00 uur klinkt bij het Stokkeland het start-

schot en de boot van het team Tot dat ’t Zinkt
mag als eerste de route gaan varen. Deze groep
wist de meeste punten bijeen te sprokkelen tijdens de sportmiddag in The Beach.
Zwaaien voor punten
Direct na de start wacht gelijk de eerste opdracht: Zwaaien naar alle thuisblijvers en kijkers
en lach vooral naar de jury, die dit jaar bestaat uit
de twee bakkers van Vooges, Jasper Engel en
Richard Versteeg, en burgemeester Jeroen Nobel. De jury bepaalt wie de beker uitgereikt krijgt
voor het leukste team. Wie de grootste trofee
(eerste prijs) wint, is afhankelijk van hoe de opdrachten en spelletjes worden uitgevoerd. De jury heeft weer allerlei leuke actiemomenten voor
onderweg bedacht. Foto’s raden, ballen gooien,
sjoelen, koekhappen, raadspelletjes, iets met
evenwicht bewaren en vergeet vooral niet ieder
een ei mee te nemen.

Prijsuitreiking
De tocht duurt ongeveer twee uur en eindpunt is gelijk aan de startplaats, het Stokkeland
achter het gemeentehuis. Natuurlijk hopen alle
deelnemers dat zij hier weer opgewacht worden
door hun ‘fans’. De winnaar van de Junior Pramenrace is het team dat de tocht het snelst gevaren heeft, het beste de opdrachten heeft uitgevoerd, de thuisopdracht (vlog) gemaakt heeft
en de puzzel juist weet op te lossen. Wie zich
niet aan de regels houdt, krijgt strafpunten ofwel aftrek.
Met deelname van 22 teams met gemiddeld
acht tot tien kinderen aan boord gaan aanstaande zaterdag zeker 200 jongens en meiden
met een gemiddelde leeftijd van acht tot tien
jaar een hele leuke dag beleven op het water.
De prijsuitreiking is om 15.15 uur. Ben jij erbij?
Heel veel succes en plezier allemaal!

Aalsmeer - Tijdens de sportmiddag afgelopen zaterdag 10 juni
in The Beach hebben de deelnemers aan de Junior Pramenrace
een tweetal spelletjes gedaan om zo het hoogste startnummer te
behalen, wat betekent als eerste starten. De jongens en meisjes
moesten een parcours afleggen met kokosnoten en bekertjes water naar de overkant dragen op een surfplank zonder te morsen.
De jongens en meisjes hebben genoten in het zand. “Het was geweldig”, aldus een der deelnemers met een rood aangelopen gezicht. Dit kwam niet alleen van de inspanning, het was flink heet
in The Beach. Gelukkig trakteerde het bestuur na afloop op ijsjes.
Team ‘De Huftertjes’ heeft twee maal achter elkaar de sportmiddag
gewonnen, maar dit keer liep het niet zo gesmeerd. Pas als tiende mag dit team starten. De groep is van haar kroon gestoten door
team ‘Tot dat ‘t Zinkt Junior’. Deze groep mag nu zaterdag 17 juni
als eerste op weg. De start is om 13.00 uur bij het Stokkeland. Na
de nummer één, volgt de nummer twee, etc. tot nummer tweeëntwintig. De officiële startlijst voor deze dertiende editie van de Junior Pramenrace is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tot dat ‘t Zinkt Junior
YoYojozefgang
Slinger ‘m d’r in
Kinderburgemeesters
Dreamteam
De Dolfijnen
Kleine Keuregies
De Junior Wijzen uit het Oosten
BelJeMe
De Huftertjes
Aprameja
De Buurtmeisjes
Muppies World
Junior Stenhuismaatjes
Goed Foud
De Feestboot
New Kids on the Bok
OK-team 1
OK-team 2
Kids van De Vlijt
Junior Prutpraam
Aaltje Bagger Junior

Starttas vol met
opdrachten
Aalsmeer - Net als alle jaren krijgen alle teams bij de start
een tas uitgereikt met hierin allerlei attributen en spulletjes.
Bij de diverse controle- en opdrachtposten dienen deze ingeleverd te worden. De tas raakt echter nooit helemaal leeg,
want er wordt bij de posten ook van alles uitgereikt. Koppie
er bij houden dus. Ook zeker bij het letterspel, waarvan de
uitslag overigens best heel grappig is…
Nog even kort: Verzamelen rond 12.00 uur bij het Stokkeland, 13.00 uur start en 15.15 uur prijsuitreiking. Veel plezier allemaal!

Stenhuis Bokaal voor Tot dat ‘t Zinkt

Spelletjes in het zand tijdens de sportmiddag
Aalsmeer - Het was buiten warm, maar
de temperatuur binnen lag zeker nog enkele graden hoger. In The Beach vond zaterdag 10 juni de sportmiddag van de Junior Pramenrace plaats. Zo’n 150 deelnemers
waren naar het sportcentrum gekomen om
te gaan ‘strijden’ voor een hoge startplaats.
Niet alle teams konden aanwezig zijn en
hier worden geen strafpunten voor gegeven hoor. Deze teams krijgen ‘gewoon’ een
lagere startnotering. Vast en zeker dat de-

ze jongens en meisjes het jammer hebben
gevonden dat zij niet van de partij konden
zijn, want het was gezellig en bijzonder leuk.
Het bestuur van de Junior Pramenrace was
neergestreken in het zand en hier werd twee
keer een parcours ‘gedraaid’. Snel heen en
weer rennen met grote kokosnoten onder je
arm, deze niet laten vallen onderweg en tijdens de overdracht aan het volgende teamlid. Het ging menig team goed af, alhoewel wel enkele keren de kokosnoten in het
zand ploften. Snel oppakken en doorgaan,
de snelste tijd wint. Het tweede spel was
een kwestie van samenwerken. Ieder team
moest een surfplank dragen met hierop volle bekertjes met water. Deze mochten natuurlijk niet omvallen, dus het was zaak om
geconcentreerd te blijven tot de finish. Be-

kertjes water en limonade zijn deze sportmiddag overigens rijkelijk uitgedeeld. Het
vochtgehalte moest tot slot vanwege de hitte op peil gehouden worden. De sportmiddag werd besloten met een ijsje voor iedereen en een gezamenlijke groepsfoto. Het
gaf de jury de mogelijkheid om alle resultaten op een rijtje te zetten, de tijden te checken en uiteindelijk de winnaar kiezen. Het
team Tot dat ’t Zinkt bleek de beste en voor
deze groep klinkt zaterdag 17 juni het eerste startschot. Het Juniorbestuur en de vele vrijwilligers kunnen terug kijken op alvast
een eerste, geslaagde activiteit. Aan alle vrolijke en uitgelaten kinderen te zien, is er volop genoten van deze actieve sportmiddag.
www.kicksfotos.nl
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JUNIOR PRAMENRACE 2017
Te koop na de race op Stokkeland

Tip: Handdoek Pramenrace
Aalsmeer - Op zoek naar een leuk en origineel
cadeau voor iemand die alles al heeft? De organisatie van de Pramenrace heeft een tip: Wat
dacht je van een SPIE-handdoek. Aanstaande
zaterdag 17 juni gaat het bestuur deze zwarte
handdoek met witte letters verkopen tijdens de

Junior Pramenrace op het Stokkeland. Daarna
komen de handdoeken pas weer uit de opslagruimte (tenzij uitverkocht) voor de braderie op
2 september in het Centrum. Het cadeau voor
vader of om zelf te gaan gebruiken kan aangeschaft worden tussen 14.30 en 15.15 uur.

Klasse service
Klassevoor
service
alle voor
Klasses.
alle Klasses.
Cor Millenaar B.V.Cor
No-nonsense,
Millenaar B.V.
persoonlijk,
No-nonsense,
vertrouwd
persoonlijk,
en met passie
vertrouwd
voor en
techniek.
met passie voor techniek.

“Later doen we mee aan echte Pramenrace”

Team De Mini-Bierbaron
stopt op hoogtepunt

Aalsmeer - Voor de tweede keer de hoogste eer winnen bij de Junior Pramenrace zit er
voor team De Mini-Bierbaron niet in. Het team
is gestopt en neemt dit jaar voor het eerst
sinds zes jaar niet deel. De kinderen vertellen
zelf het verhaal. “Vrijdag 19 mei waren wij uitgenodigd bij Radio Aalsmeer, omdat we vorig
jaar de Junior Pramenrace hadden gewonnen. Wij zaten met 12 kinderen op de Praam

is waar we voor staan:
Dit is waar we voor Dit
staan:
• Onderhoud
en reparatie alle
Mercedes-Benz modellen
• Onderhoud en reparatie
alle Mercedes-Benz
modellen
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5940,0
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– 5,9
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km/l. CO2-uitstoot: 59 - 397 g/km.
Voor kosten en leveringsvoorwaarden,
zie cormillenaar.nl.
Voor kosten
en leveringsvoorwaarden, zie cormillenaar.nl.

en 5 van ons zijn naar de studio gegaan. Wij
werden heel gastvrij ontvangen door Kim van
Radio Aalsmeer en Esther van de Junior Pramenrace. Eerst werd ons uitgelegd hoe de
apparatuur werkt, en toen gingen we live. Iedere keer als er een liedje afgelopen was begon Kim vragen aan ons te stellen. Iedereen
mocht antwoorden en dat konden de mensen dus ook live horen op de radio. De vraOosteinderweg 340, 1432 BE Aalsmeer
Oosteinderweg 340, 1432 BE Aalsmeer
gen die Kim stelde waren niet moeilijk en ginTel:
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11
Tel: +31 (0)297 33 00 11
gen vooral over wat wij nu precies leuk voninfo@cormillenaar.nl, www.cormillenaar.nl
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den aan de Junior Pramenrace en hoe wij nou
precies gewonnen hadden vorig jaar. Uiteindelijk was het interview klaar en kregen we
WT 160013 Cor Millenaar Ondernemingsbelang
WT 160013
240x335
Cor Millenaar
V4 NIETOndernemingsbelang
CI.indd 1
240x335 V4 NIET CI.indd 1
allemaal een folder met daarop een bevestiging dat wij bij Radio Aalsmeer geweest waren en hebben we een leuke foto gemaakt.
Wij doen al 6 jaar mee met de Junior Pramenrace, maar we hadden nog nooit gewonnen. Daarom waren we super blij dat we vorig
jaar de eerste prijs hadden gewonnen. Maar
ja, we hadden ons nog niet opgegeven voor
dit jaar. Esther heeft nog geprobeerd om ons
over te halen, maar we hebben toch besloten
om te stoppen op ons hoogtepunt! En om bij
het thema van dit jaar te blijven: Later als we
groot zijn ... Dan doen we mee met de echte Pramenrace”, aldus de meiden en jongens
van De Mini-Bierbaron

29-03-17 14:14

Radio Aalsmeer vaart mee
Aalsmeer - Tijdens de ‘grote’ Pramenrace
is Radio Aalsmeer er de laatste jaren bij op
het water. Er wordt live verslag gegaan van
de inspanningen van alle teams bij de controleposten en geprobeerd wordt om de
vrolijkheid en de gezellige sfeer over te brengen op de thuisluisteraars. Dit jaar gaat Radio Aalsmeer voor het eerst ook meevaren
tijdens de Junior Pramenrace. Kim van het

programma ‘Let’s Go’ heeft een captain en
een praam weten te strikken en gaat verslag
doen vanaf het water.
Bezemboot
Natuurlijk is Kim ook bij de start en present bij de prijsuitreiking, als haar praam
geen pech heeft gekregen natuurlijk. Dan
arriveert ze misschien iets later en wordt zij
naar de kant gebracht door de bezemboot.
Deze vrijwilligers van de Raad van Twaalf
houden alle pramen en bokken nauwlettend
in de gaten en verlenen als mogelijk hulp bij
pech. De bezemboot gaat als laatste weg
en bereikt (expres) als laatste de finish.

OK teams zijn er weer bij!
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn ze weer van de partij. De
twee OK teams doen mee aan de Junior Pramenrace.
De meiden en jongens kijken uit naar aanstaande zaterdag. Ze hebben weer een bijzondere outfit en aankleding voor zichzelf en de praam bedacht. Wat het is
geworden, blijft natuurlijk een verrassing tot bij het verzamelen voor de start bij het Stokkeland, achter het

gemeentehuis. De teamleden hebben zelf ook een verhaaltje geschreven, kort maar krachtig: “De Junior Pramenrace is erg leuk. Vorig jaar mochten wij steeds van
de glijbaan glijden, want toen hadden we ‘met glans
van de schans’. We hebben ook leuke opdrachten onderweg gedaan. De route was ook leuk om te varen.
Groetjes van het OK team 1 en Ok team 2.”
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Peter, Thea, Rody, Yvonne, Danny en Esther

Wat doet het bestuur van
de Juniorrace precies?
Aalsmeer - Het bestuur van de Junior Pramenrace begint in december met het bedenken van een thema, van daaruit werken ze
weer verder. Misschien is het weleens leuk
om te lezen wie nou precies wat doet. Vanaf december vergaderen de drie heren en drie
dames iedere maand en dat is reuzegezellig.
“Pas na de rondvraag (die vaak meerdere keren is) komen de beste ideeën naar boven! En
dus kan een vergadering soms weleens flink
laat worden”, verklappen de zes.
Peter is voorzitter. Hij schrijft de stukjes voor
in de krant die daarna ook op Facebook worden geplaatst. Ook komt hij iedere maand
weer met nieuwe agendapunten voor de vergaderingen. De anderen worden daar wel
eens moe van, maar vinden zijn inbreng ook
best heel fijn.
Thea zorgt er ieder jaar weer voor dat alle reglementen, routekaarten en spelopdrachten
keurig afgedrukt worden. Ook regelt zij ieder
jaar weer enorm veel vrijwilligers voor op de
posten, maar ook allerlei mensen die helpen
met op- en afbouwen.
Rody is dé manus van alles en onderhoud
het contact met het grote bestuur mochten
er vragen of opmerkingen zijn. Ook is hij vrij

handig als er iets gemaakt moet worden voor
een opdracht en zeker ook voor het bedenken van een opdracht.
Yvonne is notulist en levert iedere maand
weer een prima verslag met daarin ook punten die nog geregeld moeten worden, zodat
de anderen dat niet vergeten. De prijzenbekers worden ook keurig door haar aangeleverd.
Danny weet bij de gemeente al aardig de juiste mensen te vinden om bijvoorbeeld containers en afzethekken te laten bezorgen. Ook
hij is vrij goed in opdrachten bedenken voor
op de posten en voor de sportmiddag.
Esther is van de inschrijvingen, betalingen
en contactpersoon voor als daar nog vragen
over zijn en die zijn er altijd wel. Gelukkig weten de meeste mensen haar wel te vinden.
Uiteraard kunnen de zes deze dag niet organiseren zonder de grote groep vrijwilligers, die
ieder jaar weer op de been is om alle kinderen
een onvergetelijke Junior Pramenrace aan te
bieden. “De aanwezigheid en gezelligheid van
al deze vrijwilligers is voor ons onmisbaar”, laten de heren en dames tot slot weten. “Bedank ze maar extra namens ons!” Bij deze
dus: Bedankt!

Nog één keertje meevaren

Team ‘Aaltje Bagger Junior’
dansend bij de Pramenrace

Aalsmeer - Yes, allemaal zwemdiploma gehaald. Dat betekent deel mogen nemen aan
de Junior Pramenrace. In groep 3 heeft een
enthousiaste meidenclub voor het eerst meegedaan aan de Junior Pramenrace. Een eigen
bok of praam hadden de meiden niet, maar
meedoen dat wilde ze. Ze hebben de schip-

Opdracht 3:
Neem tennis
b
mee met hie al
rop je
startnumme
r!

pers Henk en Edwin gevraagd of zij wilden varen met hun bok en zo is ‘Aaltje bagger Junior’ ontstaan! Elk jaar weer werd er hard nagedacht over hoe ze verkleed gingen en werden
de moeders aan het werk gezet. Ook wordt
er altijd raar gedaan met de haren. Iedereen
knutselt er op los thuis en met elkaar! Zo komen de meiden elke keer weer opgedoft bij de
start! Van Hoela meisjes, snoepjes tot echte
Praamvogels! De meiden Jette, Sophia, Nikki, Sanne, Lieke en Lobke zitten nu allemaal
in groep 8 van de Jozefschool. Volgend jaar
naar een nieuwe school en dus ook voor de
meiden de laatste keer als ‘Aaltje Bagger Junior’ aan de start! De meiden gaan dit jaar helemaal los! Geen draagbaren radio met een cdtje, maar een echte muziekinstallatie. Ze gaan
dansend hun laatste pramenrace beleven! En
misschien dat ze over een aantal jaren dansend aan de start verschijnen van de Pramenrace. “Henk en Edwin bedankt voor al die leuke jaren! Tot zaterdag”, aldus Xoxo Jette, Nikki, Sophia, Lobke, Sanne, Lieke en Leonie

WIJ
WENSEN
DE JEUGD
een zonnige en
behouden vaart...

WWW.AFRIFLORA.NL

Geen Zeeuwse krumels...
Aalsmeer - Al enkele jaren vaart een bijzonder team
mee met de Junior Pramenrace. Helemaal uit Zeeland voor dit volgens hen geweldige evenement op
het water komen deze jongens en meisjes met hun
begeleiders. De Zeeuwse krumels heet het team,
maar helaas ontbreekt de naam van dit team dit jaar
op de presentielijst. Tot groot verdriet van allen. Er zit
een gat in hun praam en het is de eigenaren niet gelukt om dit gat op tijd te dichten. Er is van alles geprobeerd met allerlei materialen, maar de praam is nog
niet waterdicht. Het bestuur heeft aangeboden een
andere praam voor dit team te regelen, maar hiervoor hebben de Zeeuwse krumels bedankt. Ze zijn
gehecht aan hun eigen vaartuig. Captain Jeroen Weij heeft laten weten er alles aan te zullen doen om wel

mee te kunnen varen tijdens de grote Pramenrace.
Mochten de Zeeuwse krumels een kijkje komen nemen, zwaai even extra naar deze pechvogels. Wel zo
aardig en leuk voor deze jongens en meisjes uit Zeeland.
Nieuwe teams
Aan de Junior Pramenrace doen dit jaar weer enkele
nieuwe teams mee. Een van de nieuwelingen is een
groep voetballers uit Kudelstaart. Hoe de vlog van deze groep er over ‘Later als ik groot ben’ er uit ziet, laat
zich raden, evenals de outfit, maar wie weet zet dit
team iedereen wel op het verkeerde been en verschijnen de deelnemers in driedelig pak. Voetbaltrainer
worden is veel leuker… Tja, zaterdag de ontknoping!

www.kicksfotos.nl
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JUNIOR PRAMENRACE 2017
Niemand met lege handen naar huis

Bekers en (wissel)prijzen niet
alleen voor winnaars
Aalsmeer - Zonder prijzen is een race geen
race en uiteraard geldt dit ook voor de Junior Pramenrace. De blije gezichten bij het horen van de teamnaam zijn goud waard, vinden
de heren en dames van het bestuur. De eerste
(wissel)prijs is overigens al uitgereikt. Dit is de
‘Jan Stenhuis bokaal’ en deze is voor de winnaar van de sportmiddag, dit jaar team Tot dat
’t Zinkt. Maar, zaterdag zijn ook diverse prijzen te winnen. Voor de nummers een, twee
en drie staan mooie bekers klaar en deze variëren in grootte wat de eindnotering betreft.
Het team dat uiteindelijk de langzaamste tijd
neerzet, wordt ook het podium opgeroepen.
Voor deze jongens en/of meisjes ligt de Rode Lantaarn (wisselprijs) klaar. Voor de minder
gelukkige deelnemers heeft het bestuur ook
een opkikker in petto. De pechprijs is ’t Gebroken koortje (wisselprijs) en is voor het team
dat door pech bijvoorbeeld niet kon starten of
halverwege stil is komen te liggen omdat de
Penta geen rook- en motorgeluiden meer wilde maken.
Bakkers in jury
De mooiste en gezelligste praam of bok krijgt
de juryprijs en hoe deze bokaal er uit ziet, is
vooralsnog een verrassing. Deze prijs wordt

bepaald door de jury, dit jaar bestaande uit de
bakkers Jasper Engel en Richard Versteeg, en
burgemeester Jeroen Nobel. Teams die als
bakkers aan de start verschijnen hebben dus
misschien wel een streepje voor, maar hou
deze tip vooral voor je…
Geen taarten en etenswaar
Over taarten, cupcakes en andere etenswaren wil het bestuur overigens nog wat kwijt.
De omkoopprijs is de zogenaamde Junior
Smeergeld trofee en deze krijgt het team uitgereikt dat het bestuur op een leuk presentje trakteert. “Geen taarten en zo”, klinkt het
als uit één mond. Jaarlijks krijgen de drie heren en drie dames dit als cadeau, maar taarten, cupcakes en etenswaren hebben het niet
zo op warm en zonnig weer. “We moeten het
allemaal weggooien en dat is zonde”, verduidelijkt Esther. Liever wil het bestuur dat het
omkoop-cadeau bestaat uit een zelfgemaakt
(door de kinderen en niet de ouders) creatief
iets. Willen jullie deze prijs (een middag zeilen) winnen? Nog snel aan de slag dan! Het
team dat de leukste vlog maakt, mag uit eten
in The Beach. Op alle deelnemers wacht een
leuk aandenken aan de Juniorrace, dus niemand gaat met lege handen naar huis!

ZET ‘M OP

en veel plezier
bij de junior
pramenrace!

Overal
dichtbij

Dichtbij een mooie dag

Alfa Accountants en Adviseurs wenst
alle jonge deelnemers aan de Junior
Pramenrace 2017 een behouden vaart
en heel veel plezier toe.

Meiden houden verjaardagspartijtje

Huldiging van Olympische
kampioenen op ‘Feestboot’
Aalsmeer - Stefanie en Joëlle zijn in april en
mei 12 jaar geworden en dan willen ze natuurlijk ook nog een feestje geven. Maar, wat doen?
Als 12-jarige heb je natuurlijk al van alles gedaan: Bowlen, taarten versieren, disco- en
slaapfeestjes. Daarom moest er iets anders
verzonnen worden! En dat is gelukt, de meiden gaan meedoen aan de Junior Pramenrace. Voor de meeste is het hun allereerste
keer. Er zijn uitnodigingen verstuurd, appgroepjes aangemaakt en een onderwerp verzonnen! Afgelopen zaterdag heeft de ene helft
van het team meegedaan aan de sportmiddag en dat ging super goed. Helaas kan Elise
er volgende week wegens een handbalkamp
niet bij zijn, maar de rest van de genodigde
staan wel allemaal op de praam. Daar worden de Olympische kampioenen gehuldigd op
‘de Feestboot’, want wat is er nou mooier om
‘Later als ik groot ben’ mee te doen met de
Olympische spelen? Het verjaardagspartijtje
start om 12.00 uur, de meiden gaan eerst hun

sportieve feesttenue aantrekken, haren doen
en daarna hier en daar een make-upje aanbrengen. De papa’s René en Marcel zorgen
voor de praam, muziek en de motor en daarna kan het echte feest beginnen!

Alfa Accountants en Adviseurs
Witteweg 3
1431 GZ Aalsmeer
088

2531100

www.alfa.nl

Ook moet er nog een vlog gemaakt worden.
Daar gaan de meiden deze week snel mee
aan de slag. Team ‘de Feestboot’ heeft tijdens
de sportmiddag startnummer 16 weten te veroveren. Allemaal zwaaien en klappen als deze
Olympische kampioenen passeren!
www.kicksfotos.nl

Opdracht 4:
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Sponsorlijst
Aalsmeer Service
Aalsmeer.nu Media en Design
Aannemersbedrijf van der Drift Bouw
Banketbakkerij Tearoom Ab Müller
Afriflora
Agrarisch Loonbedrijf F. Sparnaaij
Albert Heijn Kudelstaart
Alfa Accountants en Adviseurs
Architectenbureau Pannekoek
Autobedrijf Kai Visser
B.J. Hulsbos Waterbouw Advies
en Begeleiding
Bakkerij Vooges
Bar Bistro Joseph “Aan de Poel”
Berghoef Accountants en Adviseurs

Bert de Vries Fietsen.nl
Bert Schuurman Tuin en Beschoeiing
Biemond & Van Wijk
Bosman van Zaal
Bouwcenter Blauwhoff
Braam Young Plants
Brandweer Aalsmeer
Cafe Restaurant in de Zotte Wilg
Client Catcher Reclame en Belettering
Cor Millenaar Mercedes Benz 4x4
Crown Theater Aalsmeer
De Groot Waterbouw B.V.
De Meerlanden
De Rijk Waterbouw b.v.
Drukkerij Cocu
Elektrotechnisch Installatiebedrijf
P. Hoekwater
Els Lanser - Zekveld
Epifanes / W. Heeren en Zn. BV
FC Aalsmeer
Feesterij De Bok
Fireball light & sound service

Flexiteeknederland.nl
Florist Holland B.V.
Foto de Boer
Gemeente Aalsmeer
Gepo Vleeswaren B.V.
Greenway Telematics B.V.
H. van Wijk Transport en Aannemingsbedrijf
Hans Stokkel Installatietechniek BV
Heemhorst Watersport
Hermadix Coatings BV
Holland Materieel Service
Horecateam Jan Kerzaan
Hoveniersbedrijf Ernst Buskermolen B.V.
Intermac Automatisering
Inventive Systems
J.W. Zekveld Service
Jacht- en Scheepswerf Gouwerok B.V.
Jachthaven ‘t Drijfhuis
Jachthaven De Oude Werf
Jachthaven Dragt
Jachthaven Stenhuis

Jachtschade Nederland
Jan Best verlichting & woonaccesoires
Judith Keessen Fotografie
Kees Markman
Kicksfotos.nl
Koekies Timmerwerk
Koenpack
Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V.
Kooy Laminations B.V.
Kroom Bouwbedrijf B.V.
Kwekerij K. Heeren Jzn
Langhout Betonfabriek
Lantsink & Koning
Maarse & Rinkel
Mark Koopmans yachtservice
Mark Spaargaren Watersport
Met & Co
Millenaar | Peijnenburg Installatie-,
loodgieters- en dakdekkersbedrijf
Multi Supplies BV
Notaris Geert Labordus
Oma Bobs Snacks

Otto Grond- en Baggerwerken BV
Paraat B.V.
Politie Aalsmeer
Probin Aalsmeer
R & S Jachttechniek B.V.
Raadschelders & Zn
Rabobank Regio Schiphol
Radio Aalsmeer
Rekreatiepark Aalsmeer
Renault Nieuwendijk
Rene Maas Watersport
Restaurant Grandcafe Centennial
Schildersbedrijf Hoogstraten
Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries BV
Seat Auto Maas B.V.
Signum Notariaat
Slagerij Kruijswijk
Sparnaaij Juweliers
Steiger 28
Stevaco Vastgoed BV
Stichting Feestweek Aalsmeer
Stichting NL Doet

Stieva Metaalbewerking
T. van Veen Verhuur van
Grondverzet Machines
Technisch Bureau Wahlen & Jongkind
Technisch Installatiebedrijf L.W.
Roodenburg
The Beach
The Wellness Factory
Total Copy Service
Uitvaartcentrum Finnema
Van der Knaap growing solutions
Van der Meulen Metaalbewerking
Van der Schilden - De Jong
Van Dijk Bloemen B.V.
Van Riemsdijk Reclame
VERDUYN-GROUP Nederland
W.V. Aalsmeer
Weekblad ‘Nieuwe Meerbode’
Westeinder Adviesgroep
Westeinder Rondvaart
Zantingh b.v.
Zeilmakerij AALSMEER

Kijk voor het regelement en meer informatie op:

www.juniorpramenrace.nl
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Bij twijfel website raadplegen

Graag zon tijdens de 13e
Junior Pramenrace!

JUNIOR PRAMENRACE 2017

Aalsmeer - Het is de afgelopen week
prachtig weer geweest. De zon liet zich
veelvuldig zien, maar dit wil natuurlijk
niet zeggen dat het aanstaande zaterdag 17 juni ook droog en zonnig is. Het
weer in Nederland is onvoorspelbaar.
Maar, de Junior Pramenrace heeft veelal een streepje voor. De laatste jaren is
het iedere keer nog mooi weer geweest.
Dus positief blijven en duimen voor in ieder geval droog weer. Misschien toch
een idee om zonnebrand in te laden.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
er na twee uur allemaal ‘kreeftjes’ uit
de pramen en bokken stappen bij het
Stokkeland. Mocht het licht regenen of
een beetje koud zijn, gaat de Junior Pramenrace natuurlijk gewoon door. Echter
bij heel slecht en stormachtig weer gaat
de tocht helaas niet door. Niemand, en
ook het bestuur niet, wil dat er ongelukken gebeuren. Raadpleeg bij twijfel over
het weer de website van de Pramenrace of kijk op facebook of twitter.

Geslaagde
sportmiddag

www.kicksfotos.nl
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Bankdrukken en deadliften

CD-junioren competitiewedstrijd

Aalsmeer - Op 2, 3 en 4 juni vonden de Wereldkampioenschappen
Single Lifts in Antwerpen plaats.
De Aalsmeerse Froukje Koeckhoven-de Vries mocht haar titel gaan
verdedigen bij het onderdeel bankdrukken en deadliften. Op zaterdag
3 juni werd het WK eerst geopend
met een openingsceremonie van alle deelnemende landen. “Prachtig
om te zien”, aldus Froukje. Er waren atleten uit ongeveer twintig verschillende landen, die hun prestaties graag ten toon wilden spreiden.
Van jong tot oud deed mee. De oudste deelnemer was een 80 jarige Italiaan, die nog steeds 120 kilo deadlift pakt. “Dat is het mooie aan deze sport, jong en oud kan deelnemen aan de powerliftingsport en er
heerst een grote saamhorigheid onder alle atleten, men motiveert elkaar en geniet van elkaars prestaties”, vervolgt Froukje, die zaterdag
mocht beginnen met het onderdeel
bankdrukken. Haar favoriete onderdeel. De Aalsmeerse is het hele jaar
begeleid en getraind door Johannes
de Wit, ooit Nederlands kampioen
gewichtheffen. “Ik was dus goed
voorbereid en had een hoog doel
gesteld, mijn eigen wereldrecord
verbreken. Ik was zeer gefocust om
het wereldrecord van 85,5 kilo van
2016 te verpulveren”, vertelt Froukje.
De eerste beurt opende zij met 87,5
kilo, gelijk 2 kilo boven het wereldrecord. De tweede beurt was 90 kilo en de derde beurt heeft zij uiteindelijk 92,5 kilo neergezet. Zeven kilo

Aalsmeer - Op zaterdag 10 juni was
alweer de derde en laatste competitiedag voor de CD-junioren van AVA.
Dit keer was de wedstrijd in Hoofddorp, dus bijna een thuiswedstrijd.
Ondanks een beetje wind was het
een prachtige dag om te sporten en
dat bleek wel uit de vele persoonlijke
records die gehaald werden.

Veel persoonlijke records
AVA-jeugd in Hoofddorp

Froukje Koeckhoven weer
wereldkampioen!
boven haar eigen wereldrecord. Super tevreden was ze. En missie geslaagd: Wereldkampioen bankdrukken met een nieuw wereldrecord.
Zondag was het onderdeel deadlift
aan de beurt. Een prachtig onderdeel, maar met een hamstring blessure een ware uitdaging voor Froukje. “Door te weinig trainingsuren
wist ik dat ik mijn wereldrecord niet
zou kunnen evenaren, maar ik heb
toch een prachtige prestatie neergezet; eerste beurt 125 kilo, tweede beurt 130 kilo en de laatste beurt
135 kilo”, vervolgt Froukje haar verhaal. En het resultaat: Wereldkampioen deadlift! “Kortom, ik heb een
prachtig WK gedraaid met mooie
resultaten en we gaan ons nu weer
voorbereiden op het EK in de Oekraïne in september”, aldus Froukje
tot slot. Petje af voor deze inwoonster. Goed gedaan en gefeliciteerd!

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000

Ranya Hnassay derde bij
districtskampioenschappen
Aalsmeer - Op 10 juni werden de
Districtskampioenschappen voor de
voorgeschreven oefenstof gehouden in de Sport-Experience Hal in
Amsterdam-Sloten. Van SV Omnia
2000 mochten zes turnsters deelnemen, die zich geplaatst hadden via
de Rayon en Regiokampioenschappen. Dus al een hele eer als je aan
deze
districtskampioenschappen
deel mag nemen. In de categorie Instap D2 turnden vier Omnia-turnsters: Sophie Does, Alisa Kockelkorn, Amy Raadschelders en Ranya
Hnassay. Van de 28 deelneemsters
wist Sophie Does bij de vloeroefening met een hele mooie score van
14.150 punten de 8e plaats te behalen. In totaal eindigde Sophie op de
19e plaats met 51.483 punten. Alisa
Kockelkorn leverde haar beste prestatie op de evenwichtsbalk. Ze behaalde hier de 7e plaats met 13.250
punten. In het eindklassement werd
Alisa 16e met 51.700 punten. Amy
Raadschelders kreeg voor haar
brugoefening 13.133 punten en
daarmee de 5e plaats op dit toestel. In totaal behaalde Amy 52.358
punten en dat was goed voor de 12e
plaats. Ranya Hnassay wist de eerste plaats te behalen bij de vloeroefening. Ze kreeg hiervoor 14.350
punten. In het eindklassement eindigde Ranya met 53.042 punten op
een hele mooie 3e plaats en daar
kreeg ze de bronzen medaille voor.
Bovenstaande vier turnsters promoveren volgend seizoen naar de D1
en gaan dan bij de vloeroefening
een oefening op muziek turnen. In
de categorie pupil 1 D2 turnde Riva Smits. Helaas vergat Riva van de
zenuwen bij haar eerste wedstrijdonderdeel, de vloeroefening, een
paar onderdelen. Daarna ging het
steeds beter en bij het laatste onderdeel, de evenwichtsbalk, wist ze
zelfs 14.250 punten te scoren en

daarmee de 3e plaats op dit toestel. In het eindklassement eindigde Riva op de 27e plaats met 51.225
punten. Ook Riva promoveert naar
de D1. De turnsters van de categorieën instap en pupil 1 werden op
deze wedstrijd begeleid door trainster Anneke Nap. In de laatste wedstrijd begeleidde trainster Mariët
Tas turnster Jet van Kooten, die in
de categorie jeugd 1 D2 uitkwam.
Jet wist de eerste plaats te behalen bij de brug met 14.250 punten.
In het eindklassement eindigde Jet
op de 11e plaats met 52.350 punten.
Een mooie prestatie. Jet turnt volgend seizoen in Jeugd 2 keuze-oefenstof. Dit was de laatste wedstrijd
van een mooi turnseizoen.
Wisselbeker voor Ranya
De winnares van de Wisselbeker
voor de 5e divisie voorgeschreven oefenstof in 2017 is geworden:
Ranya Hnassay. De wedstrijden zitten erop, maar de turnsters van SV
Omnia geven nog demonstraties bij
de Jaarmarkt van Kudelstaart op
woensdag 21 juni en doen mee aan
de dansshow van SV Omnia op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli in de Studio’s Aalsmeer.

FIQAS spelers naar NK
beachhandbal in Zagreb
Aalsmeer - Het bestuur van handbalvereniging FIQAS is trots en begrijpelijk. Liefst vier jeugdspelers
zijn geselecteerd voor het U17 Oranje beachhandbalteam. Lars Kooij,
Koen van Dijk, Nico Blaauw en Don
Hartog zijn gisteren, woensdag 14
juni, vertrokken naar Zagreb waar

het EK gehouden wordt. En ook een
dames-succes mocht de vereniging
bekend maken. Marit Jaelle van Ede
van FIQAS is eveneens geselecteerd
voor het U17 Nederlands handbaldamesteam. Zij is ook op weg naar
Zagreb en haar wacht nog deelname aan het WK later dit jaar.

De clubkampioenen Fenno van Beek en Maura de Vos.

Trampolinespringen SV Omnia 2000

Maura de Vos en Fenno van
Beek clubkampioenen
Aalsmeer - Onder grote belangstelling van enthousiaste ouders,
verzorgers en andere familieleden
en kennissen, vond zondag 11 juni
het clubkampioenschap trampolinespringen van SV Omnia 2000 plaats
in de Proosdijhal te Kudelstaart.
De clubkampioenen van het seizoen 2016/2017 zijn Fenno van Beek
(jongens/mannen) en Maura de Vos
(meisjes/vrouwen) geworden. Zij
behaalden de hoogste totaalscores
en mogen zich een jaar lang de beste trampolinespringers van de vereniging noemen. Deze totaalscores zijn gebaseerd op de uitvoering (netheid), de moeilijkheid (het
combineren van salto’s en schroeven op verschillende momenten in
de sprongen) en de verplaatsing
(zorgen dat je in het midden van de
trampoline springt).
Maura de Vos won daarnaast ook
de netheidsbeker: dit betekent dat
ze over het gehele seizoen volgens
de jury de meest nette oefeningen
heeft gesprongen. Dat houdt onder

meer in: tenen strekken, goed spannen, rechte benen en op hoogte blijven springen. Dat levert veel punten
op.
De beste drie springers elk in hun eigen categorie waren Fenne van der
Zwaard, Alyssa Winkelaar en Katelijne van de Avoird (E pupil jeugd:
respectievelijk de eerste, tweede
en derde plaats). Kiki Frederiks, Jay
Roelfsema en Sarah Wisse (D pupil/
jeugd/junior/senior: respectievelijk
de eerste, tweede en derde plaats).
Fenno van Beek, Sabine Boegman
en Lisa Wolterman (C pupil jeugd:
respectievelijk eerste, tweede en
derde plaats). Amber Rademaker,
Denise Bartling en Casper Dokter (C
junior/senior: respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats). En tot
slot Maura de Vos, Dian van Wieringen en Boris Claus (B junior/senior
respectievelijk de eerste, tweede en
derde plaats). Alle winnaars die op
de eerste plaats eindigden, ontvingen een wisselbeker met daarin hun
naam gegraveerd.

D-meisjes
Het team van de D-meisjes bestond
dit keer uit Gwen Alewijnse, Carlijn Bijnsdorp, Roanna Geleijn, Lisa
Kraan, Tara Ozinga en Noelle Vos.
Het ging nog een stuk beter dan de
vorige keer, want ze werden uiteindelijk vierde en lieten hiermee een
aantal grote verenigingen achter
zich. Persoonlijke records waren er
voor Gwen bij het verspringen, Roanna op de 60 en 1000 meter, Lisa bij het discuswerpen, Tara op de
60 meter horden en Carlijn op de 60
meter.
C-meisjes
Ook dit keer bestond het team van
de C-meisjes uit Micky Bek, Sietske de Bruin, Julia Hoekstra, Marije
Ploegman, Yrsa Rademaker en Lotte Zethof. Ondanks een onfortuinlijke val van Sietske bij de 300 meter horden is het team toch weer als
vierde geëindigd, wat een knappe
prestatie is. Er waren persoonlijke
records voor bijna alle meisjes. Voor
Micky bij het speerwerpen, Sietske
bij het hoogspringen, Julia bij het
verspringen, Marije op de 80 en 800
meter en Lotte op de 80 en 300 meter horden. Dit belooft wat voor volgend jaar!

bij de C-junioren. Kiran Biesheuvel, Milan Biesheuvel, Zeger Haspels, Graeme ’t Hoen, Max Olthof,
Finn Rademaker en Daniel Winkels
hebben weer laten zien dat zij hier
prima tussen passen en zijn ook nu
derde geworden. Alle jongens hebben wederom uitstekend gepresteerd met persoonlijke records voor
Kiran op de 100 meter en 300 meter
horden, Milan op de 800 meter, Zeger op de 100 meter en bij het kogelstoten, Graeme op de 300 meter
horden en bij het speerwerpen en
Finn bij het verspringen. Max deed
het ook weer erg goed en evenaarde bij het hoogspringen het clubrecord van 1.65 meter en eindigde met
een sterke 100 meter in 12.48 seconde. Daniel haalde zelfs persoonlijke records op alle drie de onderdelen waaraan hij meedeed (300 meter horden, discuswerpen en hoogspringen). Het was alweer de laatste
competitiedag. De junioren zijn echter gretig en gaan op andere wedstrijden proberen hun eigen prestaties toch nog verder te verbeteren.
Milan Biesheuvel op weg naar een
fraaie tijd op de 800 meter.

Jongens
Bij de jongens vocht he AVA-combinatieteam van D- en C-junioren weer voor een hoge klassering

Atletiek junioren

Deelname AVA atleten
aan Westlandse Instuif
Stijlvolle ontvangst FIQAS Aalsmeer

Nationale handbalelftal te
gast in De Bloemhof
Aalsmeer - Een bijzonder bezoek
afgelopen zondag 11 juni in De
Bloemhof. Het nationale handbalelftal kwam trainen in de sporthal aan
de Hornweg. Een hele eer, zo vond
handbalvereniging FIQAS om deze
toppers ‘in huis’ te hebben. De heren hebben zich flink in het zweet
gewerkt. Maar, ze hadden daarna
nog genoeg energie over voor een
ontmoeting met de top-handballers van FIQAS die vereerd waren
dit ‘grote’ Oranje de hand te mogen
schudden en tips te krijgen. De geselecteerde Aalsmeer spelers Samir
en Remco waren overigens wegens
blessures afwezig.
Als extraatje besloot trainer Joop
Fiege de avond af te sluiten met een
clinic en hier zeiden de aanwezige
handballers geen nee tegen. De jon-

gens en meiden vonden het prachtig en deden allemaal super hun
best. Voor het Nederlandse selectieteam een leuke afleiding, want gisteren (woensdag 14 juni) stond de
wedstrijd tegen Denemarken voor
de EK-kwalificatiereeks in Topsportcentrum Almere op het programma.
En slechts vier dagen later, op zondag 18 juni, wacht de uitwedstrijd
tegen Hongarije. Aanvang is 19.15
uur. De oefeninterland tegen België
afgelopen 10 juni heeft Oranje helaas verloren. Er moet dus nog een
‘tandje’ bij. Voor de spelers van FIQAS blijven de handballers van het
Nederlandse team echter toppers
en reken maar dat zij voor de televisie gaan plaatsnemen om Oranje
‘aan het werk’ te zien.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdagavond reisden
vier AV Aalsmeer junioren af naar
Naaldwijk voor de derde Westlandse Instuif van dit jaar. De wind die
de hele dag stevig waaide nam in de
avond helaas niet af. Voor Lotte Jansen (MB) en Thijmen Alderden (JA)
stond er 800 meter op het programma. Het lukt Lotte net niet om onder
de 2.30 minuten te komen. Wel verbeterde ze met haar tijd van 2:32,37
minuten haar persoonlijke record.
Ook Thijmen kon er over de laatste 100 meter nog een flinke eindsprint uitpersen en finishte in een
nieuw persoonlijk record van 2:07,66
minuten. Op de 3000 meter kwamen Inger van Dok (MB) en Nienke
van Dok (MC) aan de start. Tijdens
de wedstrijd over 7,5 baanronden
moest er zeven keer hard tegen de
wind in gevochten worden om het
tempo vast te houden. Voor Nienke
verliep de race niet helemaal perfect. Met een aantal tempowisselingen en een verwoede poging om
het gat met de koplopers dicht te lopen, finishte Nienke in 10:59,14 minuten. De poging van Inger om voor
het eerst onder de 11 minuten te lopen lukte net niet. Haar eindtijd van

11:03,10 minuten is een verbetering
van haar beste tijd op deze afstand
met ruim 5 seconden.
Soester Loopgala
Vrijdag zal het AV Aalsmeer Running Team met tien atleten aan de
start verschijnen in Soest voor het
Soester Loopgala. De atleten zullen
uitkomen op verschillende afstanden (800, 1500 en 5000 meter).
Foto: Erik Witpeerd.
Lotte Jansen in actie op 800 meter.

Vrijdag 2e deel Broekhof
Bedrijven Toernooi FCA
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 juni was het dan zover. De eerste ronde van het bedrijven toernooi bij FC
Aalsmeer. In de ochtend kwam de
regen nog met bakken tegelijk naar
beneden waardoor het even leek of
het kunstgras dit allemaal niet op
tijd kon verwerken. Gelukkig werd
het in de loop van de dag heerlijk
weer en was het water ver genoeg
gezakt om geen roet in het eten te
kunnen gooien. Rond 19.00 uur was
het al flink druk met teams op het
mooie complex van FC Aalsmeer en
zag de organisatie naast veel blije
gezichten toch ook wel een hoop
wedstrijd spanning bij de teams.
Om stipt 19.30 uur werd er afgetrapt
voor de eerste wedstrijden en werd
er fel maar zeer sportief gestreden
om de punten. Na de eerste ronde
een korte pauze om weer even op
adem te komen en de tactiek te bespreken en daarna gelijk door voor
de tweede ronde.
De uitslagen liepen nogal uiteen
maar het was een genot om te zien
hoeveel plezier de teams hadden. Er
vielen hier en daar prachtige doel-

punten na snelle combinaties of
strakke voorzetten. Na de wedstrijden bleef het nog lang gezellig in
de kantine waar er volop nagepraat
werd.
Aanstaande vrijdag 16 juni worden
als eerste de laatste wedstrijden
uit de poule fase gespeeld en gelijk daarna de eerste kruiswedstrijden tussen de beste nummers 1, 2, 3
en 4. De organisatie verwacht dat er
op deze tweede avond al gelijk een
hoop spektakel te zien valt en nodigt belangstellenden daarom wederom uit om een kijkje te komen
nemen aan de Beethovenlaan. Aanvang is weer 19.30 uur. In Poule 1
gaat Oz Import aan de leiding met
6 punten, gevolgd door Met & Co
en Broekhof met elk 3 punten. Nog
puntenloos is Salaba. In Poule 2 is
Levarht alsnog oppermachtig met 6
punten. OZ Export 1 en NGF volgen
met elk 3 punten. Gavita staat nog
op nul. In Poule 3 gaat Hilverda aan
de leiding met 6 punten. Op een gedeelde plek Van Dijk en OZ Export 2
met elk 3 punten. Bloom staat met
nul punten op de vierde plaats.

Dubbele zege in Frankrijk

Rolstoeltennisser Ruben
in top 50 wereldranglijst
Aalsmeer - De Aalsmeerse rolstoeltennisser Ruben Spaargaren
heeft afgelopen weekend in het
Franse Nice een internationaal toernooi gewonnen. Zowel in de single
als in het dubbel was Ruben onverslaanbaar.
Twee toernooien speelde Ruben in
Frankrijk. Het eerste toernooi reikte
hij tot de kwartfinale waarin hij verloor van de latere winnaar en oud
nummer één van de wereld. In het
tweede toernooi speelde Ruben vijf

wedstrijden die hij allemaal won
zonder setverlies. De finale speelde hij tegen zijn Nederlandse dubbelmaatje Carlos Anker, die hij in
twee sets met 7-6 en 6-2 versloeg.
Met Carlos had hij de dag ervoor
al het dubbeltoernooi op naam geschreven.
De dubbele winst leverde Ruben
100 punten op voor de wereldranglijst waarmee hij de top 50 binnenkomt. Ruben is afgelopen maandag
12 juni 18 jaar geworden.

30 Nieuwe Meerbode
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Titelraces in Montferland

Floretschermen

Aalsmeer - Vijf wielrenners uit het
verspreidingsgebied van deze krant
zijn door de Wielerunie geselecteerd
voor deelname aan de nationale
kampioenschappen. Jordy Buskermolen (Kudelstaart) komt aan de
start van het kampioenschap voor
eliterenners zonder contract, Owen
en Tristan Geleijn (Rijsenhout) fietsen bij de nieuwelingen, Leon Buijs
(Aalsmeer) mengt zich in het juniorenpeloton en Nils Eekhoff (Rijsenhout) komt uit bij de beloften, renners tot 23 jaar. De kampioenschappen vinden plaats in en om ‘s-Heerenberg.
Junior Leon Buijs is komende zaterdag om 09.30 uur de eerst startende local hero. Hij dankt zijn selectie
aan ‘korte’ uitslagen in vlakke polderklassiekers. In Montferland treft
hij een heuvelachtig parcours dat
hem als niet-klimmer minder past.
Het winnen van een NK-medaille in
de wintermaanden op de explosieve baanonderdelen ligt eerder binnen zijn bereik. Na de finish van de
juniorenrace vertrekken Owen en
Tristan Geleijn zaterdagmiddag 17
juni in het veld van de nieuwelingen.
Owen Geleijn staat voorlopig op de
derde plaats in de KNWU-seizoenranking van deze categorie en is
een van de pakweg tien favorieten.

Aalsmeer - Daniël Giacon is afgelopen weekend voor de zevende maal
Nederlands Jeugdkampioen Floretschermen in zijn leeftijdscategorie
geworden. De 16-jarige schermer
was oppermachtig bij de jongens
tot 17 jaar. In de voorrondes maakte hij 30 punten en kreeg hij slechts
2 punten tegen. Ook in de eliminatiepartijen werd het niet echt spannend. Na twee winstpartijen van 150 en 15-1 werden de halve finale en
finale beide met 15-5 gewonnen. De
titel Nederlands Kampioen Cadetten (U17) was voor het derde jaar
op rij voor Daniël. Bij de Junioren,
jongens tot 20 jaar, behaalde Daniel een mooie derde plaats. De scholier uit Aalsmeer stond uitstekend te
schermen, maar verloor de halve finale van een 19-jarige jongen die
afgelopen seizoen full-time in Italië
heeft getraind.

Lokale wielrenners mogen
dromen van mooi NK

het laatste uur van de races nog
wél over reserves en won zelfs solo de Omloop van de Hoekse Waard
en de Ronde van de Kerspelen, twee
klassiekers. In het individuele klassement van de nationale clubcompetitie staat hij voorlopig stevig op
de eerste plaats en is daardoor in
Montferland vanzelfsprekend een
kanshebber.
Nils Eekhoff komt een weekend later dan Buskermolen, op zaterdag
24 juni, uit in de titelstrijd voor beloften, renners tot 23 jaar. Het selectieve parcours in Montferland zal hem
smaken, maar als eerstejaars belofte treft hij wel oudere, meer ervaren
tegenstanders. Bovendien zal hem
als winnaar van Parijs-Roubaix weinig speelruimte worden gegund en
kunnen de ploegentactieken in zijn
nadeel uitpakken.
Eekhoff en Jarno Mobach moeten
als enige vertegenwoordigers van
Opleidingsteam Sunweb opboksen tegen de meer starters tellende
Nederlandse continentale ploegen.
Owen Geleijn en Nils Eekhoff nemen op woensdag 21 juni ook deel
aan de nationale kampioenschappen tijdrijden.
Owen Geleijn, kanshebber op het NK
voor nieuwelingen.

Aangename vergissing
Jordy Buskermolen start aanstaande zondag 18 juni in de wedstrijd
voor clubrenners over 186 kilometer. De Kudelstaartse renner werd
in de wintermaanden winnaar van
de strandrace-competitie en begon met bescheiden ambities aan
het wegseizoen. Hij meende over te
weinig duurvermogen te beschikken in de langdurige klassiekers en
richtte zich al op een dienende rol
voor de door hem sterker geachte ploegmakkers van Team Swabo. Dat bleek een aangename vergissing: Buskermolen beschikte in

Daniël Giacon voor 7e maal
Nederlands Jeugdkampioen

Wielrennen

Zonnige Jan-de-Vos tocht
voor leden STG VZOD
Kudelstaart - Met de opkomst van
bijna 30 fietsende leden van STG
VZOD is de jaarlijks terugkerende Jan-de-Vos tocht, mede door de
fantastische weersomstandigheden,
weer een geslaagd evenement geworden.
Een groep van 10 leden, waaronder
een vijftal jeugdleden, reed onder
begeleiding van George Appelman
een rondje van bijna 100 kilometer via Aarlanderveen, Zwammerdam en Bodegraven naar Oudewater voor de koffiestop. Over landelijke en bochtige weggetjes werd gereden naar Linschoten en Woerden.
Vervolgens door Harmelen naar slot
Haarzuilens om daarna via Portengen koers te zetten naar Woerdense
Verlaat om via Vrouwenakker naar
Kudelstaart terug te rijden.
De fietsers met de lange adem reden, met Frans Vos als wegkapitein

naar Delft, waar onder luid klokkengebeier van koffie met een heerlijk appelpunt werd genoten. Vanuit Kudelstaart werd via Alphen aan
de Rijn koers gezet naar het landelijke Hazerswoude en Zoeterwoude. Vervolgens werd vlak bij Leiden
de route opgepakt langs de Vliet en
werd na 2 uur fietsen de koffiestop
in Delft bereikt. Na een korte stadstocht langs de Delftse grachten liep
de route via Pijnacker en Berkel Rodenrijs naar Bleijswijk waar de A12
werd gepasseerd. Via een prachtig
natuurgebied leidde Frans de fietsers, met Martin zuiver als navigator,
naar Boskoop om via Alphen aan de
Rijn, Ter Aar en Vrouwenakker weer
terug te keren in Kudelstaart. Voor
een uitgebreider verslag en meer informatie over fietsen met STG VZOD
Kudelstaart, zie de website www.
stgvzod.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Leo van der Sluis wint
vlucht vanuit Vierzon
Aalsmeer - Zaterdag 10 juni was
de tweede Dagfond (lange afstand)
vlucht vanuit het Franse Vierzon
met een gemiddelde afstand van
595 kilometer. De duiven werden al
vroeg in vrijheid gesteld, om 06.30
uur, met een veranderlijke wind, die
draaide naar Zuidwest. Het werd al
met al toch een pittige vlucht, met
behoorlijke verschillen in de aankomsten van de duiven. Leo van
der Sluis uit Uithoorn had een hele
beste duif, die iedereen veel te snel
af was in de vereniging, maar ook
hoog scoorde in het Rayon (1e) en
Afdeling (8e) en een 7e plaats op
het landelijk Teletekst, te bekijken
op SBS pagina 861. Tweede is geworden John van Duren uit Amstelveen en op drie Comb. van Leeuwen
& van Grieken uit Aalsmeer.

6.
7.
8.
9.

Comb. van Ackooy Hoofddorp
Comb. Baas & Berg De Kwakel
P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
10. J. Vijfhuizen De Kwakel
11. J.A. van Dijk Aalsmeer
12. Th. v.d. Wie Aalsmeer

De uitslag Vierzon met 160 duiven
en 12 deelnemers:
1. L. v.d. Sluis Uithoorn
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
4. Donna de Klerk Nieuw Vennep
5. W. Wijfje De Kwakel

Winst Bets en
Tini bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook
tijdens de zomervakantie wordt
er wekelijks gekaart. Nieuwe jokeraars en klaverjassers zijn van
harte welkom. Kom eens kijken of
speel direct mee. Op donderdag 8

Vrij bridgen bij
BC Onder Ons
Aalsmeer - Iedere woensdagavond
organiseert Bridgeclub Onder Ons
vrij bridgen in de Studio’s aan de
Van Cleeffkade. Inschrijven kan vanaf 19.15, aanvang is 19.45 uur. Voor
elk paar dat oneven eindigt is er een
leuk plantje. De uitslag van afgelopen week: In de A-lijn: 1e Jaap en
Henk Noordhoek 58.33%; 2e Anita Martens en Bep Heijtel 57.08%;
3e Joris van der Zwaard en Martin
van der Laarse 55.00%. In de B-lijn:
1e Mimi Jansen en Frank van Dijk
64.29%; 2e Ans van Wees en Letta
van Luling 61.90% en 3e Tiny Brander en Henny van der Laarse 59.82%.

juni is het jokeren gewonnen door
Bets Teunen met 136 punten. Kees
van der Meer werd met 268 punten tweede en Gerrit van der Geest
derde met 421 punten. Bij het klaverjassen was deze week Tini Buwalda de beste met 5634 punten,
gevolgd door Huub Bouwmeester met 5094 punten en Nico de
Ron met 5046 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel.
0297-340776.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 16
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Geen
maat? Daar kan voor gezorgd worden. Het kaarten begint om 20.00
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur
voor koffie, thee en inschrijving. Het
koppelkaarten op 9 juni is gewonnen door:Piet Gortzak en Gerard
Pouw met 5409 punten. Op twee
Plony de Langen en Miep Wolf met
5312 punten en op drie Piet van Zijverden en Martin van de Laarse met
5058 punten. De poedelprijs was
voor Wil ter Horst en Ans Doeswijk
met 3809 punten.

Janpieter Baars (startnummer 5529) bij het NK Masters.

Goud, zilver en brons

Podiumplaatsen bij NK
Masters voor AVA atleten
Aalsmeer - Van 9 tot en met 11
juni organiseerde AV Gouda het
NK Masters op de baan voor atleten van 35 jaar en ouder. Namens
AV Aalsmeer verschenen Janpieter Baars (M55) en Wim Metselaar (M75) aan de start. Op zaterdag 10 juni startte Janpieter op de
1500 meter en hij heeft de eerste
1000 meter aan kop gelopen. Tegen
het eind van de race werd hij door
een aantal atleten gepasseerd. Uiteindelijk finishte hij als tweede op
deze afstand in de categorie M55
in een uitstekende tijd van 4.39.58
minuten. Wim Metselaar kwam op
deze dag in actie op de 400 meter.
Na een wat aarzelende start vanwege een lichte blessure, voelde hij
zich goed genoeg om na 200 meter te versnellen. Zijn tijd van 1.16.49
minuten was goed voor een eerste

plek en gouden medaille.
Op zondag 11 juni vertrokken de
heren wederom naar Gouda voor
hun volgende onderdeel, de 800
meter. Met de 1500 meter van zaterdag nog in de benen en sterke concurrentie was het een pittige wedstrijd voor Janpieter. Na 500 meter
aan kop te hebben gelopen, werd hij
toch nog gepasseerd, maar Janpieter slaagde erin om als derde te finishen in een tijd van 2.16.58 minuten.
Wim Metselaar verraste zichzelf met
een geweldige tijd op de 800 meter van 2.57.65 minuten. Wederom
een prestatie die hem een gouden
medaille opleverde in de categorie
M75! Zijn tijd is slechts een seconde
langzamer dan het Nederlands record op deze afstand, dus wie weet
wat er voor Wim nog mogelijk is dit
seizoen.

Drie halve finalisten in de regio

Halve finale NK pokeren
ook in Aalsmeer
Aalsmeer - In het weekend van 16
en 23 juni strijden 340 pokeraars op
vier verschillende plaatsen in Nederland tegen elkaar om een plek
in de landelijke finale van het Open
Nederlands Kampioenschap Poker
te bemachtigen. Die finale vind op
8 juli plaats in Ermelo. Van januari
tot en met mei zijn er 127 voorrondes verspreid door heel het land gespeeld. Deelnemers konden meedoen door middel van een open
inschrijving. De winnaar van een
voorronde kwalificeerde zich direct
voor de landelijke finale, terwijl de
beste 5% recht kreeg op een plaats
in de halve finales. In totaal deden
er bijna 7.500 pokerliefhebbers aan
het kampioenschap mee. Op 16, 17,
23 en 24 juni vind op vier verschillende plaatsen in Nederland een
halve finale plaats. De halve finales
zijn in Aalsmeer (The Beach), Giessenburg, Boxtel en Olst-Wijhe. 340
pokerliefhebbers hebben zich hier
voor weten te kwalificeren en strijden om een plek in de landelijke finale. Alleen de beste 10% per halve
finale kwalificeert zich voor de fina-

le. Organisator Mathijs Jonkers vertelt over het evenement en wat de
deelnemers kunnen verwachten van
de halve finales. “Het Open Nederlands Kampioenschap Poker is een
pokerevenement voor de recreatieve pokerspelers die Nederland rijk
is en poker is nog steeds ongekend
populair. In dit derde seizoen hebben weer meer mensen mee gedaan. Een deelnemers record van
7.500 spelers is gevestigd. Hier zijn
we natuurlijk enorm blij om.“ Tijdens
de halve finales spelen de beste 5%
pokeraars van alle voorrondes tegen elkaar om zich te plaatsen voor
de finale van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker. De halve finales zijn dus een mooie kans voor
pokeraars om zich te plaatsen voor
de finale. In de landelijke finale
draait het om maar één ding. De titel. Uit deze regio zijn er drie halve
finalisten die gaan spelen voor een
plek in de finale. Gaat het Tristan
Helmhout uit Rijsenhout, HansMark Visser uit Amstelveen en/of
Roger Goudens uit Uithoorn lukken? In ieder geval heel veel succes!

hij zich gekwalificeerd voor de Wereld Kampioenschappen schermen.
Vanaf nu zal hij zich naast de laatste toetsweek voor school intensief
gaan voorbereiden op het WK in
Leipzig. Daar zal hij oog in oog komen te staan met de absolute top
van het schermen. Er doen diverse
Europese kampioenen mee, maar
ook vele Wereldkampioenen en
Olympische kampioenen. De kosten
die verbonden zijn aan deelname
aan het WK zijn voor eigen rekening
van de schermers. Daarom is Daniël
een crowdfundingsactie gestart op
Talentboek. Op zijn site www.danielgiacon.nl staat een link naar Talentboek. Helpt u Daniël ook? Alle beetjes helpen!

Beste schermer 2016
Naast de bekers behorende bij deze
prestaties, kreeg Daniël tijdens het
NJK ook de Scherm-Oscar voor de
beste schermer van 2016 overhandigd. Een prachtige onderscheiding
voor de jonge schermer.
Crowdfundingsactie
Het seizoen is voor Daniël nog niet
afgelopen. Door zijn goede resultaten op seniorentoernooien, heeft

Zondag 48e Wielerronde
van Ouderkerk
Amstelland - Zondag 18 juni
wordt er weer gekoerst in Ouderkerk. Honderden renners zullen dan
de strijd aangaan in de 48e Le Patron-Wielerronde van Ouderkerk
aan de Amstel. Met vier verschillende wedstrijden is er weer een attractief programma dat ongetwijfeld
voor spektakel zal zorgen. De wielerronde start dit jaar om 11.45 uur
met een groot peloton: dat van de
Elite-Dames met daarin veel regionale toppers. Zoals onder andere de
schaatssters Femke en Roos Markus die ook op de fiets goed kunnen rijden. De Dameskoers gaat
over 50 kilometer en dat is op het
zware rondje een hele klus. De Dames rijden ook de laatste ‘etappe’ van het overkoepelende Rechtstaete klassement waarin de Leidse
Marlies van der Lugt aan de leiding
gaat. Maar er zijn meer dan 60 starters, met vele favorieten. Ook een
baanploeg uit Indonesië staat aan
de start. Men is benieuwd hoe deze dames de Ouderkerkse steentjes zullen verwerken. Om 14.00 uur
gaan de Nieuwelingen van start.
De jongens van 15 en 16 jaar. Enzo Leijnse uit Amstelveen is de leider in het overkoepelende Andantino-klassement en is ook de favoriet nadat hij al de Ronden van Amstelveen en Nes aan de Amstel heeft
gewonnen. Maar met onder andere
Owen Geleijn, Niek Voogt en Wieger
Göbel heeft de organiserende vereniging WTC De Amstel meer kanshebbers in de koers over 50 ronden.

De organisatie heeft dit jaar als finale-wedstrijd om 16.00 uur de Amateurs/Junioren-koers. In die koers
enkele Junioren die zeker kans maken op een korte uitslag. Thuisrijders als Victor en Menno Broex,
Roel Mouris, maar ook de Amstelveners Ruben van der Pijl en Daan
Hoeks moeten geacht worden om in
een kopgroep te zitten in de 60 kilometer lange wedstrijd. Uit heel Nederland komen de aanmeldingen
binnen en bijna 90 renners zullen
van start gaan om deze prestigieuze
wedstrijd te winnen. Tussendoor kan
het publiek genieten van de derde
Ouderkerker Koppelkoers: een wedstrijdvorm waarin koppels met elkaar de strijd aangaan. De koppels
rijden gezamenlijk en als de tweede van een koppel over de eindstreep is, is het koppel gefinished.
Om 13.15 uur is de voorronde en
vanaf 15.15 uur worden de grote en
kleine finale verreden. Hier zal een
aantal regionale toppers met elkaar
de strijd aangaan. Veelal renners die
in het verleden wel gekoerst hebben, maar ook ‘beginners’ die het
gewoon eens gaan proberen. Aanmelden kan nog via amstelrondes@
gmail.com. Start en finish zijn op de
Julianalaan bij Sporthal de Bindelwijk waar ook de nodige catering
zal zijn en een springkussen voor de
jongste bezoekers. Dankzij de steun
van vele lokale sponsoren en ondersteuners zal er ook weer gestreden
worden om de nodige premies en
prijzen.

Landelijke BeeBalldag bij
Thamen daverend succes
De Kwakel - Afgelopen zondag 11
juni werd de landelijke BeeBalldag
georganiseerd bij honk- en softbalvereniging Thamen. Met 27 deelnemende teams uit de regio Amsterdam/Haarlem en Noord-Holland en
ruim 700 bezoekers was het evenement een groot succes. De ruim 270
jeugdige BeeBallers hebben zich
vermaakt met wedstrijden en leuke activiteiten. Voorzitter Linda van
Rekum is in haar nopjes: “Het was
zo leuk om te zien; al die blije gezichten. Het maakt niet uit wie er
feitelijk heeft gewonnen, uiteindelijk
waren het allemaal winnaars!”
De Landelijke BeeBalldag is Nederlands grootste honkbal en softbal jeugdtoernooi en wordt georganiseerd op vijf verschillende locaties tegelijk. Thamen was één van
de gelukkige verenigingen waar de
jeugdige BeeBallers hun kunsten
konden vertonen. Maar het spelen
van wedstrijden was niet de hoofdmoot, plezier maken stond centraal.

“Het gaat er uiteindelijk om dat we
de kinderen een leuke dag bezorgen en dat ze vrienden maken”, vertelt voorzitter Linda van Rekum. “We
zijn begonnen met een gezamenlijke warming-up op muziek. En naast
het spelen van wedstrijden konden
de kinderen ook allerlei spelletjes
doen, op het springkussen en zich
laten schminken.”

Bloemen Bridge
Kroegentocht

9.45 uur worden opgehaald in De Oude Veiling in de Marktstraat. De prijsuitreiking is om circa 16.30 uur, eveneens in De Oude Veiling. Voor informatie en opgave: Mevrouw T. de Jong,
Apollostraat 38, tel. 0297–324294; de
heer J. van der Zwaard, p/a Dierenspeciaalzaak , Zijdstraat 71, tel. 0297368437 en mevrouw A.Tromp, Ringvaartzijde 35, tel. 06-45304436.

Aalsmeer - Op zaterdag 23 september organiseert Bridgeclub Onder
Ons in Aalsmeer haar 16e Aalsmeerse Bloemen Bridge Kroegentocht. De
loopbriefjes kunnen tussen 9.15 en

Nieuwe leden welkom
De Landelijke BeeBalldag is dan wel
een groot succes geweest, de vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. “Honkbal, softbal en BeeBall zijn schitterende sporten waarbij conditie, concentratie, motorisch
vermogen en tactiek samenvallen.
Niet voor niets heeft Cruijff ooit gezegd dat hij een betere voetballer is
geworden door het honkbal”, besluit
Linda van Rekum. Heb je interesse om een keer te komen trainen?
Neem dan contact op via: nieuweleden@thamen.info.

