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Aanstaande zaterdag 16 en zondag 17 juni

Vijfde Aalsmeer Flower Festival:
Weekend vol bloemen en cultuur
Hana Ike Battles
Een speciaal onderdeel zijn de
wedstrijden tussen arrangeurs,
zogenaamde Hana Ike Battles.
Dit uit Japan afkomstige fenomeen staat garant voor spectaculaire wedstrijden waarbij het
publiek bepaalt welke arrangeur
het mooiste bloemstuk heeft gemaakt. Vorig jaar viel dit onderdeel zeer in de smaak en daarom
gaat het op herhaling, met onder
meer deelname van twee Japanse arrangeurs. De Hana Ike Battles
Flower Selfie fotowedstrijd
vinden beiden dagen plaats om
In de eerste plaats draait het bij 12.00, 14.00 en 16.00 uur in Bloehet Flower Festival natuurlijk om menlust. Tussendoor zijn er dede bloemsierkunst. Op beide lo- monstraties van arrangeurs.
caties zijn dan ook tal van arrangementen te zien met een gro- Kunst en muziek
te variëteit aan bloemen en plan- Kunst en cultuur spelen in het
ten van bedrijven uit Aalsmeer festival altijd een belangrijke
en omgeving. In Bloemenlust ko- rol. Dit jaar komt dat onder anmen onder meer bloemenwan- dere tot uiting in het kunstproden, op de Historische Tuin is we- ject Green Magic, exposities met
derom de rozententoonstelling bloemenkunst en live muziek.
ROOOZ en zijn er diverse kunst- Zondag geeft Aalsmeers Harmozinnige projecten met bloemen, nie om 15.00 uur een concert in
waaronder een bloemenwand Bloemenlust. Zaterdagavond is er
van fotostylist en bloemenar- vanaf 21.00 uur een Back in Timerangeur Elize Eveleens. Twee lu- party in The Beach met een vleugdiek in bloemenoutfit, gecreëerd je flower power. Muziek is er ook
door bloemenarrangeur Marloes beide dagen in de Historische
Joore, gestoken gastvrouwen zul- Tuin. Zaterdag verzorgd door mulen de weg op de Tuin wijzen. De ziekduo Bites of Music. Vanaf een
organisatie daagt bezoekers uit uur of twaalf gaan ze los. Zondag

is het de beurt aan Ten Beers After, waar de eigen Tuinkanjer Jan
Willem de snaren beroert.
Rondleidingen en workshops
Heden en verleden ontmoeten
elkaar op de Historische Tuin,
waar beide dagen publieksveilingen plaatsvinden (zaterdag om
14.30 en 16.00 uur, zondag om
14.00 en 16.00 uur) en bloemenschilderijen van Afke Borgman
bewonderd kunnen worden. In
de voormalige veiling Bloemenlust is aandacht voor de historie door middel van films en foto’s. Op beide dagen zijn er om
12.30 en 14.30 uur rondleidingen
door Henk de Gooijer. Ook het
Aalsmeerse bloemencorso wordt
belicht. Voor kinderen is er eveneens van alles te doen, waaronder
bloementaartjes maken en circusworkshops. Jong en oud kunnen daarnaast genieten van een
vaartochtje per watertaxi tussen
de locaties. Ook rijdt er een pendelbus.
Aalsmeer Flower Festival is 16 en
17 juni van 11.00 tot 17.00 uur
te bezoeken. Dankzij sponsoring
van vele bedrijven en organisaties is het wederom gelukt de ticketprijs laag te houden. Tickets
kosten 7,50 euro, zijn verkrijgbaar
aan de deur en het hele weekend geldig. Voor kinderen tot en
met 14 jaar en houders van een
Aalsmeerpas of Amstelveenpas
(voor minima) is de entree gratis.
Kijk voor meer informatie op:
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Speciale krant voor Junior Pramenrace
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 juni vindt alweer de veertiende editie van de Junior Pramenrace plaats. De start is om 13.00
uur bij het Stokkeland en om
15.00 uur is hier de finish gevolgd
door de prijsuitreiking. Publiek is
beide keren natuurlijk van harte
welkom. In totaal gaan 23 teams
strijden om de grootste beker.
Het wordt druk op de Poel, want
toch gauw zo’n 250 jongens en
meisjes nemen deel aan dit leuke doe-evenement op het water.
Tijdens de sportmiddag afgelopen zaterdag is de startvolgorde
bepaald en deze middag met allerlei spelletjes is gewonnen door
De Spider Busters. Dit team mag
als eerste vertrekken, daarna mag
Tot dat ‘t Zinkt Junior de Penta-

motor starten en als derde
vertrekken de jongens en
meisjes van de Junior Wijzen
uit het Oosten. Al enkele jaren maakt de Nieuwe Meerbode speciaal voor de Junior
Pramenrace een eigen ‘krant’.
Het is niet zo’n dik exemplaar als voor de volwassen
Pramenrace, maar wel een
leuke uitneem-krant met informatie over de opdrachten, de route en onder andere stellen het nieuwe bestuur en de teams zich voor.
Haal de uitneempagina’s uit
de krant en neem deze zaterdag mee. Wie weet levert het nog extra punten
op... Veel plezier en succes
allemaal!
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Junior Pramenrace
2018

Ofﬁciële startlijst
van 14e Junior
Pramenrace

Start zaterdag
om 13.00 bij het
Stokkeland

Dit jaar andere route en

andere

14e Junior Pramenrace:opdrachten
Superhelden!

Aalsmeer - De route voor
menrace is dit jaar is iets de Junior Praanders dan vorig jaar. De opdrachten
zijn ook anders. De
start is wel hetzelfde: Aanstaande
zaterdag
16 juni om 13.00 uur vanaf
het Stokkeland.
Natuurlijk ben jij er dan
bij
vriendjes, ouders en familieen hopelijk veel
om alle superhelden (het thema) uit
te zwaaien en succes te wensen.

verschillende superhelden
uit de tas en ga op de
je goed kijken welke superhelden
radio te horen. Hoe cool
is dat dan…
jij alle- Niet vergeten
maal ziet. Heb je ze gezien?
om hier weer superhelden
Dan kruis je ze aan te
af op je papiertje.
wijzen.

Aalsmeer - Tijdens de
sportmiddag afgelopen
in The Beach is de startvolgorde
zaterdag
mers aan de Junior Pramenrace.bepaald voor alle deelneTijdens allerlei spelletjes
waren punten te verdienen
en er is flink gestreden om
zo laag mogelijk startnummer.
een
Het nieuwe team De Spider Busters mag als eerste
de Penta starten. Deze
en meisjes hebben de nummer
jongens
één van vorig jaar,
‘t Zinkt Junior, weten te
passeren. Maar het wordt Tot dat
bijzondere ‘strijd’, want Tot
vast een
dat
‘t
Zinkt
volgt
direct
mer twee. De Junior Wijzen
als numuit het Oosten mag als
team gaan varen. Een behoorlijke
derde
stijging ten opzichte van
vorig jaar. Toen als achtste
geëindigd. De Junior Pramenrace start aanstaande zaterdag
16 juni om 13.00 uur bij
Stokkeland, achter het
het
gemeentehuis. Publiek
is
van harte welkom, zowel
uiteraard
bij de start als bij de finish
prijsuitreiking vanaf ongeveer
en de
15.15 uur. Het verzamelen
bij het startpunt is vanaf
rond 12.00 uur. Het is alweer
veertiende editie en thema
de
is Superhelden.
De officiële startlijst ziet
er
1. Spider Busters, Roy als volgt uit:
Theijsen.
2. Tot dat ‘t Zinkt Junior,
3. De Junior Wijzen uit Kevin Spring in t Veld.
het Oosten, Frank Weening.
4. Aprameja, Aster v/d
Bosch.
5. Slinger ‘m d’r in, M.
Maarse.
6. Junioren van de 6 Provinciën,
Bianca Renkens.
7. De Pennetjes, Quirine
Bol.
8. Goet Foud, Maud Damme.
9. Junior Stenhuismaatje
s, Jordy Brouwer.
10. De Huftertjes, Inge
Tent-Spaargaren.
11. YoYojozefgang, E.
de Vries.
12. De Dolfijnen (Scouting),
Marcel Harting.
13. Kleine Keuregies, Jos
14. Zeeuwse kruumels, van Ackooy.
Jeroen Weij.
15. Dirk en de Piraten,
Vincent
16. No Stress Mini’s, Veronique Jongkind.
Norbart.
17. Aaltje Bagger Junior,
18. Junior Prutpraam, A. Hollander.
Miranda Kooij.
19. Kids van De Vlijtbuiters,
20. De Buurtmeisjes, HeleenAnnemarie Vuijk.
van der Meer.
21. OK-team 2, Mirjam
Alderden.
22. OK-team 1, Mirjam
Alderden.
23. De Antoniushelden
, Charlotte Braat.

Drinkpauze
Geheime opdracht
Van al die
En varen maar weer (zwaai
nog wel even hoogste spelletjes krijg je vast dorst, dus
naar de bewoners van
tijd om naar Brandweerman
het zorgcentrum) te
Sam
naar Captain Man and
gaan op Nova Zembla.
Kid
Hier mag iederten bij Joseph aan de Poel. Danger. Zij zit- een de praam uit om wat te
Puzzelen
drinken te pakWat je hier moet ken
Prijzen voor beste drie en
doen blijft nog even
Bij de posten waar je één
geheim. Dat hoor Limoen om punten te gaan verdienen met
keer langs komt, je vrijdag
mooiste praam
kan je de rode draad
Pong. Voordat je gelijk
op de radio bij het
vinden. Deze rode Let’s
de bocht om
draad is een puzzel die,
go van 18.00 tot 19.00 programma gaat met varen moet je eerst
hebt, je aan het einde vanals je alles goed Aalsmeer. Daarna weer langs uur op Radio heen varen. Doe je dit niet, danom de boei
bij Mega Min- X en dat
krijg je een
de race het ant- dy, nu
woord geeft. Voor de
betekent
mag
iedereen gaan zingen.
rode draad krijg je het
En wel ten van de Limo dat je net verdiende punvan SPIE een tasje met
Pong niet mee rekenen.
puzzelstukjes mee. voorliedje ‘Klaar voor de start’ van Kinderen Dat
Aalsmeer - Natuurlijk gaat
zou zonde zijn, want dan
Zelf moet je een spandoek
Kinderen. Hebben jullie
het zaterdag voornamelijk
moet
goed
meenemen
je bij de
gezon- Hulk (Peter Moolhuysen)
en gen dan krijg je een
het plezier wat alle deelnemers
om
een stift. Hoe gaat het in
vinkje achter je naam
wel
aan de Junior Pramenrace
zijn werk. Je komt en
met elkaar gaan hebben.
ten gooien met eieren gooienheel veel punbij een post en ziet daar
vaar je voor de tweede
(iedere
keer naar het nemer
verdienen. Want het team Maar er zijn ook nog prijzen te
duo staan op een bordje, de helft van een Praamplein.
één ei meenemen). Allemaal deeldat het beste is geëindigd,
weer in
heel veel punten heeft
de boot en rustig doorvaren
dus
trien Duck. Dan kijk je in bijvoorbeeld Kabehaald en binnen de tijd
naar het Zwet.
je
heeft bereikt. Die wint de
de finish
Hier kan je het item wat
zoek naar Donald Duck. tasje en gaat op Selfie bij Roooz
eerste prijs. Dat is een mooie
Op
ker en de winnaars mogen
bij the Tundermans weer je hebt gekregen
bestaat iets. Als je alle posten de achterkant Hier lever je het superhelden
inleveren. Wel opbij The Beach. Natuurlijk met het hele team gaan eten
kan je gaan puzzelen met hebt gehad, dan maak je een selfie met de formulier in en letten dat je startnummer erop
mooie bloemen
staat.
drie ook een beker. Verder krijgten de nummers twee en
En wat er uit komt (een de achterkanten. van Roooz. Dit weekend vindt
zin) schrijf je op je het
namelijk ook Limonade
touwtje. En het team met is er de pechprijs, het gebroken
spandoek.
Flower Festival plaats
en koekjes
held, wint ook een etentje de mooiste geknutselde superde Junior Pramenrace is en speciaal voor Dan doorvaren naar Robin
bij
Hood bij de IJzethe
een bloemstuk ge- renbrug.
Beach.
En
dan nog de Rode Lantaarn, deze prijs
creëerd waar alle teams
Ansichtkaarten
Je weet wat Robin Hood
is
een selfie bij moe- geeft
doet, die
wat het langste er over voor de hekkensluiter. Het team
ten maken. De seflie kan
Natuurlijk zijn er ook ‘normale’
heeft
gestuurd worden gaan etenswaren aan de armen. Dus, dat
opdrachten. sturen
alle opdrachten heeft gedaan).gedaan (maar natuurlijk wel
Na de start, ga je naar
post Buzz Lightyear mer: naar het volgende telefoonnum- moet alle deelnemers ook doen. Elk team
(Zotte Wilg). Hier lever
in ieder geval één fles
06-83302389. De foto’s
je
limonade en
De jury gaat ook nog een
te en bedachte superheld de zelf gemaak- cebook te staan. Dan weer komen op fa- één pak schoolkoekjes inleveren
varen naar the post.
bij deze
team wat de gaafste praamprijs uitreiken, namelijk aan het
je startnummer er wel op in. Let er op dat Thundermans, bij de Oude
Wat
heeft. De jury bestaat uit
Werf. Hier krijg len doen?gaat Robin Hood met deze spulstaat. Ingeleverd? je iets
te junior helden. Want,
echDan doorvaren naar Mega
en
wat
Mindy, zo heet je team hier moet je het startnummer van VoedselbankDie worden gebracht naar de
len, hij heeft vorige week dachten jullie van Tim Vermeude post bij de Aardbeienbrug.
opschrijven (wel stift meenemen).
in Aalsmeer (dus een
twee keer de Alpe d’Huzes
extra
fietst, Dit deed hij om
flesjes limonade is niet
op geeen ansichtkaart. Hier schrijf Hier krijg je Verder varen maar weer,
geld te verzamelen om
erg). Nu is het
naar Batman,
je wat leuks op batmobile
een medicijn te ontwikkelen om
(neem een pen mee) en
ligt zaterdag bij Topsvoort de om te gaan puzzelen met de rode draadtijd
kanker
de
lever
wereld
de
uit
kaart
en
te helpen. En
en
la- hier ga je de praam
Yfke Serne maakt deel
ter in op het Stokkeland.
uit van de jury. Yfke is
uit. Wacht wel even tot terug te varen naar het Stokkeland. Zorg erin de nacht
van 4 op 5 mei samen
voor dat je uiterlijk 15.00
het SPIE-bestuur brengen Alle kaarten gaat deze stil ligt! Hier kunnen
met een groep volwassenen
uur
punten gescoord Hier
hardlopen om het bevrijdingsvuur
gaan
lever je de ansichtkaart terug bent.
niet zo vaak post krijgen. naar mensen die worden bij het sjoelen. Alle
in
van Wageningen naar
Aalsmeer te brengen. Natuurlijk
door naar Captain America,Na Mega Mindy de gaten, dan weer de praamsjoelstenen in toon van je startnummer kan en op verje een
zit ook burgemeester Jeof bok in en nering aan
de post op het hup naar
roen Nobel aanboord om
Praamplein. Hier haal je
de Superhelden Junior herinte
kijken
het formulier met Aalsmeer de post Catwoman. Hier ligt Radio race
of
Pramenalles
goed
Jacco Penne vaart de
gaat. En
ophalen.
met de boot. Wie weet
juryboot.
ben jij live de einduitslag.En daarna is het wachten op
zichtbaar dus als je de juryboor De juryboot is duidelijk
Veel succes!
ziet varen, is zwaaien misschien wel handig...

Junior helden in jury van
14e Junior Pramenrace

Tip:
Vrijdag naar
de
radio luisteren!

OP EEN GROOT GEDEELTE VAN DE COLLECTIE

NIEUWE COLLECTIE
2E ARTIKEL HALVE PRIJS!*

M.U.V. NOOS
ARTIKELEN

om met de mooiste creaties op
de foto te gaan en de leukste afbeeldingen in te sturen voor de
‘Flower Selfie’ fotowedstrijd. Hiermee zijn leuke prijzen te winnen.

*

Aalsmeer - Aankomend weekend, zaterdag 16 en zondag 17 juni, is de vijfde editie van Aalsmeer
Flower Festival. De festivallocaties Bloemenlust/The Beach en
de Historische Tuin staan twee
dagen lang geheel in het teken
van bloemen en cultuur.
Bezoekers van Aalsmeer Flower
Festival kunnen gerust een paar
uur of langer uittrekken voor een
bezoek aan het festival. Op beide locaties is veel te zien, maar de
handen kunnen ook uit de mouwen worden gestoken. Zo zijn er
in Bloemenlust diverse bloemrijke workshops en vinden er op de
Historische Tuin publieksveilingen plaats.

00

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL
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Vermist sinds de nacht van 1 op 2 juni, omgeving
Dorpsstraat/Lijnbaan, gecastreerde kater, 15 mnd oud,
luistert naar de naam ‘Poes’. Hij wordt vreselijk gemist.
Er ligt een beloning klaar voor de vinder.
Karin Eveleens, 06-53 276 966

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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Aalsmeer - Op donderdag 7
juni heeft de politie tussen
acht en tien uur in de avond
een controle gehouden op
de Westeinderplassen. Op de
grote Poel werden een witte
speedboot en een jetski gezien
die met hoge snelheid richting
Kudelstaart voeren. De politie
heeft de achtervolging, in de
richting van De Blauwe Beugel, ingezet, maar beide boten
zijn niet meer aangetroffen. De
twee captains hebben mazzel
gehad, zeker de bestuurder
van de jetski. Deze zijn namelijk verboden op de Westeinderplassen! De politie blijft de
komende maanden regelmatig controles uitvoeren op het
water. Bij overlast door hardvaarders of ongewenst gedrag
wordt gevraagd te bellen naar
0900-8844.

A
JA

ook 5
van ha0+
rte
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS
Omg. Karperstraat en Brasemstraat, (140 kranten)
Omg. Waterhoenstraat, Roerdomplaan (210 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Politie houdt enquête:

Uw kijk op uw wijk
Aalsmeer - Graag hoort de politie uw mening over criminaliteit
en overlast in uw omgeving. Help
de politie prioriteren en vul de
enquête in. Politieteam Aalsmeer
Uithoorn is bezig met het verzamelen van informatie voor de
Gebiedsscan 2019. De gebiedsscan brengt de belangrijkste veiligheidsproblemen en ontwikkelingen binnen het werkgebied
van een politieteam in kaart. In
de gebiedsscan staat omschreven welke vormen van criminaliteit en overlast in het werkgebied
plaatsvinden. Dit document gebruikt de politie vervolgens om
focuspunten vast te stellen. De
ontwikkelingen en trends op het
gebied van criminaliteit en over-

no fiets e

last staan hierbij centraal. Daarnaast heeft de politie hiermee
een signalerende en adviserende taak richting de Gemeente.
Naast de cijfermatige onderbouwing van criminaliteit en overlast
is het politieteam ook op zoek
naar het verhaal achter de cijfers.
Om een compleet beeld te krijgen heeft de politie uw/jouw mening en kijk op de wijk ook hard
nodig. Daarom worden inwoners
uitgenodigd om een enquête in
te vullen.
De enquête is in te vullen tot en
met zondag 24 juni via: https://
politie.nl/aalsmeer-uithoorn of
via: https://www.politie.nl/mijnbuurt/nieuws/2018/juni/11/05uw-kijk-op-uw-wijk.html.

kleur en het kenteken is DKB-46-Z.
De snorfiets had pas 1600 kilometer op de teller. Het serienummer
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juni is eindigt op 674. De diefstal heeft
uit de Kanaalstraat een snorfiets plaatsgevonden tussen twee en
gestolen. De Piaggio is zwart van drie uur in de middag.

02

14 juni 2018

Gespreksgroep in gebouw Irene

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. 8.0018.00 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.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 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
praktijk-uren 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
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

Van links naar rechts: Jannie Terlouw, Mary Cubo, Piet van der Meer, Dick
Overkleeft (voorzitter RK) en Tony Bruine de Bruin.

Samen 100 jaar vrijwilliger
bij Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens een zeer aangename bijeenkomst van de
handwerkgroep op maandag 4
juni werden de dames Jannie Terlouw, Mary Cubo en Tony Bruine
de Bruin alsook de heer Piet van
der Meer naar voren gehaald om,
uit handen van de voorzitter van
het Rode Kruis Aalsmeer, een onderscheiding te ontvangen.
De drie dames kregen de onderscheiding plus oorkonde voor het
feit dat zij al 30 jaar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis doen.
Vrijwilligerswerk dat bestaat uit
huisbezoeken, helpen bij handwerksozen en het organiseren
van vakanties op de Henri Dunant en in de speciale zorghotels

waarover het Rode Kruis tot een
paar jaar geleden beschikte.
Piet van der Meer heeft zich 10
jaar lang ingezet om wekelijks
mensen van huis op te halen om
ze naar de handwerksoos te brengen en om ze weer thuis te brengen. En als er dan nog iemand
even een boodschapje nodig
heeft dan is hij altijd bereid om
even langs die winkel te gaan.
Naast de overhandigde onderscheidingen kregen deze vrijwilligers ook nog een forse bos bloemen mee als dank voor al hun inzet al die jaren. De jaren met elkaar opgeteld: Samen 100 jaar
vrijwilliger bij het Rode Kruis
Aalsmeer.

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.

Kerkdiensten
Zondag 17 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met mw. Kezia Schoonveld-Van der Zwan.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst met Fieneke
Jansen. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. en 16.30u. Diensten
met ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Indonesische
Broederschap. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. Frederikze uit Harderwijk.
Organist: R. van Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. B.H. Weegink
uit Katwijk. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Jenny Mendes. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Een ouder met dementie?
Er over praten helpt!

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Feest met jarige Caritas

Aalsmeer - Zaterdag 9 juni werd
het 35 jarige jubileumfeest gevierd van en door het koor Caritas. Het concert vond plaats in
de kerk van de Doopsgezinde gemeente. Alle plaatsen waren bezet, en er was een gezellige, tropische sfeer ontstaan in de kerk. De
kerkzaal was namelijk met tropische versierselen en zomerse accenten aangekleed. De zonnige
zomeravond zorgde voor de rest.
Er werden psalmen gezongen
in allerlei bewerkingen, klassiek,
gospels en een echte negro spiritual song. Het koor was, naast
het zingen, veel in beweging.
Fieke en Susan, twee koorleden
met choreografische talenten,
hadden het koor goed in ‘bewe-

Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. de
Jonge uit Alphen a/d Rijn en
om 18.30u. met ds. H.F. Kaleway uit Wijk bij Duurstede.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering met Nico Kuiper. Zondag
in Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Orthodoxe diensten van Heilige Maria van Egypte Kerk. Zaterdag om 17.30u. Avondgebed en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw- Kudelstaart - Dankzij subsidie
van Supporters Vereniging Kustraat. Zondag 10u. Dienst.
delstaart kan Aalsmeers VrouSamen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. wenkoor Vivace een gratis conZondag 10u. Dienst met ds. J. cert geven voor de ouderen van
Kudelstaart. En geloof het of niet:
van Dalen.
vanaf 55 jaar mag u zich al tot de
RK St. Jan Geboorte
ouderen rekenen. Het concert
Kudelstaart
vindt plaats op dinsdag 26 juni
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
vanaf 10.00 uur in Het Dorpshuis.
Zondag om 11u. Viering.
In verband met het aantal plaatRadio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver- sen is een beperkt aantal kaarzorgen voor Radio Aalsmeer ten beschikbaar. Om een kaart
wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
en ether 105.9.
om de twee weken in OntBegra Bijbelstudie
moetingsruimte Ons Twee- Bijbelstudie-avonden
op
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Zomaandag in gebouw Mendel,
merstop.
Zwarteweg 98. Zomerstop.

ging’ gezet. Met Peter van Dongen op de piano, Hans van Noord
als toetsenist en Gijs Wagenaar
op de contrabas was de muzikale
begeleiding perfect. Dirigent Arie
Vooijs dirigeerde zonder stokje,
maar zorgde voor een geweldig
muzikaal geheel.
Het publiek was erg enthousiast, zodat een paar toegiften werden gezongen, wat het koor met
veel plezier deed. Ook in de zaal
gingen de voetjes van de vloer!
Na het concert was het gezellig
napraten met een drankje. Dat
smaakte erg lekker, want het optreden had wel wat zweetdruppels gekost. Dit alles maakte een
geweldige herinnering aan 35
jaar Caritas!

Dankzij subsidie Supporters Vereniging

Gratis concert Vivace voor
ouderen in Kudelstaart
te reserveren hoeft u alleen maar
te bellen en uw naam, adres en
telefoonnummer door te geven. Bellen kan naar de dames
Brussaard (0297-326564), Murtas (06-22394574) en Van Oostveen (0297-321932). De organisatie gaat er vanuit, dat u dan op
26 juni aanwezig zult zijn. Mocht
u onverhoopt toch verhinderd
zijn, laat het dan op één van bovenstaande telefoonnummers zo
snel mogelijk weten, dan kan nog
iemand anders blij gemaakt worden. Bellen kan tot uiterlijk 17 juni. De dames van het koor, dirigente en pianiste, hebben er zin
in en hopen vele ouderen te mogen begroeten op 26 juni om er
met elkaar een gezellige ochtend
van te maken.

Aalsmeer - Op dinsdag 19 juni
van 19.30 tot 21.00 uur is er in gebouw Irene een gespreksgroep
speciaal voor (volwassen) kinderen van ouder(s) met dementie. De gespreksgroep biedt een
plek om ervaringen te delen, informatie te krijgen, vragen te stellen en tips te geven en te horen.
Te bespreken onderwerpen kunnen zijn; welke hulp is mogelijk,
hoe om te gaan met de veranderingen, wat kan en moet je regelen en hoe zorg je voor jezelf. De
gespreksgroep wordt begeleid
door Hanneke ten Brink, mantel-

zorgconsulent van Mantelzorg en
Meer en Ellen Millenaar, coördinator van het Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Hanneke ondersteunt mensen die de zorg dragen voor naasten met dementie en Ellen coördineert de vier dagbestedingsgroepen in gebouw Irene met
daarbij de mantelzorgondersteuning waaronder de gespreksgroepen, informatiebijeenkomsten en leerbijeenkomsten. Informatie en aanmelding (wenselijk)
via 06-22468574 of emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl

Collecteweek
Maag Lever Darm
Stichting van
start

COLOFON

Aalsmeer - De collecteweek van
de Maag Lever Darm Stichting
gaat van start op maandag 18 juni. In die week gaan 14.000 mensen de straat op voor circa 2 miljoen buikpatiënten die dagelijks
beperkingen ondervinden als gevolg van hun ziekte. Vele Nederlanders kampen met een chronische ziekte in een van de spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of
coeliakie (glutenallergie), die dagelijks de kwaliteit van leven beinvloedt, maar ook om dodelijke
ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker. Met de opbrengst financiert de Maag Lever Darm
Stichting wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken richt de stichting zich
op spijsverteringskankers, betere
diagnostiek voor maag-, darm- en
leverziekten en innovatieve behandelmethoden.
Tot en met 23 juni kan er een collectant bij je aan de deur komen
voor een vrijwillige bijdrage. De
Maag Lever Darm Stichting hoopt
op je steun voor 2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

Oost-Inn: Inloop,
lunch en creatief
Aalsmeer - Woensdag 20 juni van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting in de Oost-Inn. Gezelligheid onder het genot van een
kopje koffie of thee. Aansluitend
wordt van 12.00 tot 13.00 uur
een lunch geserveerd. Kom erbij
een schuif aan voor een heerlijke maaltijd. ’s Avonds wordt van
19.30 tot 21.30 uur een creatieve
avond gehouden. Deze keer is het
thema: Bloemen! 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
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

offied inken in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Dinsdag 19 juni zijn
belangstellenden weer hartelijk
welkom in de Ontmoetingskerk
aan de Werf. De gezamenlijke kerken bieden inwoners een gezellige morgen aan. Om 10 uur staat
de koffie enthee klaar. Kerkelijk
gebonden of niet, iedereen is hartelijk welkom! Rond half twaalf
gaat ieder weer naar huis. Verdere informataie bij Klaas Kersloot
via 0297–323774 of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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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 tel.nr: 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.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.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 gemeenteinfo’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.

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.
MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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 v/a 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 nietingezetene.
Geslachtsnaam Voorletters

GeboorteDatum
datum beschikking

Prelipcean
van Tol

26-07-1971
21-12-1971

V.
M.

05-06-2018
05-06-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VERGADERING DINSDAG 19 JUNI 2018

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 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.

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.
- 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
Android-smartphones 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.

CMYK / .eps
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Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en
economie op dinsdag 19 juni 2018, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.35

4.

21.05

5.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Vaststellen bestemmingsplan
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen
– Kudelstaartseweg 67-73’
Vaststelling bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer – deelgebied 6
Vaststelling bestemmingsplan Royal
FloraHolland Centrum, Oost en Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV)

21.35

6.

22.05
22.35

7.
8.

Vaststellen bestemmingsplan
‘1e Herziening Stommeer - Zuiderkerk’
Herinrichting VVA terrein
Kaders participatie inrichtingsplan
Waterfront
Vragenkwartier
SCHORSING tot 21 JUNI 2018

23.05
23.20

VERGADERING DONDERDAG 21 JUNI 2018
Agenda voor de vergadering van de commissie op donderdag 21 juni 2018:
- maatschappij en bestuur vanaf 20.00 uur en
- vervolg ruimte en economie vanaf 21.15 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt
COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.30

4.

20.50
20.55
21.10

5.
6.
7.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer W. Kikkert
Vaststelling van de agenda
Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer 2018
Beschikbaar stellen middelen voor
participatie jongeren uit gezinnen met
laag inkomen
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
SLUITING
COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE

21.15
21.16

8.
9.

21.45

10.

22.15
22.45

11.
12.

23.15

De voorzitter heropent de vergadering
Onteigening Bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)
Uitvoeringsprogramma (UPA) werken
buitenruimte Aalsmeer 2018-2019
Aanleg Molenvlietweg
Ongestoord Logistieke Verbinding
(OLV) Greenport Aalsmeer
SLUITING

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn tevens
voornemens om ingevolge de Wet geluidhinder hogere
grenswaarden vast te stellen vanwege het verkeerslawaai
ten behoeve van de realisatie van de geluidgevoelige functie
wonen. De woning is gelegen binnen de zone van de Hoofdweg. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege wegverkeer rijdend op de Hoofdweg hoger is
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar lager is dan
de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Voor de voor- en
zijgevels moeten hogere grenswaarden vastgesteld worden.
De nieuw te bouwen woning moet in ieder geval een zodanige geluidisolatie bevatten dat een acceptabel binnenniveau
van 33 dB wordt bereikt.
Het betreffende ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt
met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met de ontwerp
beschikking omgevingsvergunning ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien in het gemeentekantoor van
Aalsmeer en Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde
openingstijden en via de website van Aalsmeer (als bijlage 5
bij het besluitdocument/ruimtelijke onderbouwing). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een
schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen
hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen.
Schriftelijke reacties worden gericht aan burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden
woning Hoofdweg 158’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het centrale nummer 0297-387575
een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Jan Lunenburg Oever, kavel 15 (Z18-002598), het oprichten van een woonhuis met berging en carport
- Uiterweg 108, 1431 AR (Z18-002601), het uitbreiden van
de woning, het plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijgevel, het plaatsen van een kozijn in de voorgevel en
het isoleren en stucen van de buitenzijde van de woning

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Gemeente Aalsmeer - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en ontheffing hogere grenswaarden Wet
geluidhinder, woning Hoofdweg 158 (Z-2017/054036)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ een omgevingsvergunning te verlenen voor
de realisatie van een woning op het perceel Hoofdweg 158.
Het bovengenoemde gebruik past niet binnen de bestemming van het thans geldende bestemmingsplan “Kudelstaart
2006”. De gronden waarop de woning gerealiseerd wordt
hebben de bestemming “Woondoeleinden Lintbebouwing”.
De woning past niet binnen de bestemmings-planregels die
ten aanzien van de lintbebouwing gelden. De woning is wel
in overeenstemming met het ‘Lintenbeleid 1e herziening,
Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer’.
Ter inzagelegging
De aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van 15 juni 2018 t/m 26 juli 2018 op de volgende
wijzen voor een ieder ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB10xD-OW01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30-20.00 uur;
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie:
maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk een zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze omgevingsvergunning Hoofdweg 158’) indienen bij het college
van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer). De zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend, via de link http://0358.ropubliceer.nl/. Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke
plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het
centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met
de behandelend ambtenaar.

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 8.3012.00 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.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
-

Graaf Willemlaan nabij 25, 1433 JL (Z18-002615), het
plaatsen van een bouwplaatsinrichting op parkeervakken
Omgeving Palingstraat, Sectie B, nr. 9707 (Z18-002617),
het uitvoeren van een gestuurde boring onder de bestaande watergang
Omgeving Palingstraat, Sectie B nr. 9707 (Z18-002619),
start DD 07-06-2018, het uitvoeren van een gestuurde boring persleiding onder de bestaande watergang
Jan Lunenburg Oever 4 en 5, 1433 HW (Z18-002621), het
oprichten van 2 bruggen
Entree terrein Nordiawerf 1 t/m 6, 1431 CK (Z18-002651),
het plaatsen van een terreinafscheiding van het woonerf
Giekstraat 1, 1433 SH (Z18-002682), het verplaatsen van
de bestaande schuur en daaraan een overkapping bouwen, het verplaatsen van de erfafscheiding en het verwijderen van struiken

IIngetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Machineweg 206, 1432 EV (Z18-001660), het tijdelijk
plaatsen van een brug voor bouwverkeer
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is
verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Baccarastraat 15, 1431 RN (Z18-001511), het transformeren van het gebouw naar 9 appartementen, het verhogen
van de nok en het maken van losstaande bergingen
- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z18-001287), het legaliseren
van de wijziging verdiepingsvloer en balkon bijgebouw.)
- Oosteinderpoel, kadastraal bekend perceel G 6718 (Z18001035), het realiseren van een kleinschalige urban camping.

-

Aalsmeerderweg 307, 1432 CP (Z18-000744), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. een mantelzorgwoning.
Berkenlaan 2b, 1431 JE (Z18-001588), het verbreden van
een in- en uitrit.

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 kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Jan Lunenburg Oever 8, 1433 HW (Z-2017/053124), het
plaatsen van een carport met berging. Verzonden: 05-062018
- Geraniumstraat 46, 1431 SR (Z-2018/006387), het realiseren van een dakopbouw met een dakkapel op de voor- en
achtergevel. Verzonden: 05-06-2018
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z18-002264), het vervangen van
een dubbel woonhuis voor een enkel woonhuis en het
maken van een betonpad
- Aalsmeerderweg 283 22, 1432 CN (Z-2018/007371), het
samenvoegen van 2 bedrijfsruimten tot 1 bedrijfsruimte
door middel van een interne constructieve wijziging. Verzonden: 06-06-2018
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z18-001216), het vervangen
van een bijgebouw t.b.v. sanitaire voorzieningen voor Watersportvereniging Nieuwe Meer. Verzonden: 5-6-2018
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.
- Machineweg 206, 1432 EV (Z-2017/055448), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 05-06-2018

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.

Geweigerde omgevingsvergunning,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Grundelweg 17, 1431 CS (Z18-001921), het plaatsen van een
raam aan de zijkant van het huis. Verzonden: 05-06-2018
- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z18-002183), het plaatsen
van een puincontainer voor de woning tot 23 mei 2018. Verzonden: 05-06-2018
- Herenweg 91, 1433 GX (Z18-000911), het slopen van een
woning. Het project is vergunningsvrij. Verzonden: 09-052018

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

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.
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

COLLECTES

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43-B (Z18-001886) Kinder Vakantie Week van 23
juni t/m 27 juli 2018, 7 juni 2018 melding akkoord
- Mr. Jac. Takkade 1 (Z18-002533) Midzomernachtzwemmen op 22 juni 2018. 11 juni 2018 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 14-06-18
t/m 14-06-18

t/m 28-06-18

t/m 20-07-18

zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer - Zaaknummer 2017/001958
zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer Zaaknummer 2018/008158
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege het werkzaamheden
bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg
het bestemmingsplan ‘Herziening Hornmeer - VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z2017/019074)
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Botendag Dag van de Leven

Zaterdag uit(z)waaien
op Westeinderplassen

Jubileumconcert Aalsmeers
Harmonie echt een feestje!
Aalsmeer - Op zaterdag 9 juni
vierde Aalsmeers Harmonie haar
verjaardagsfeestje. Een 105e verjaardag mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan, dus werd
er groots uitgepakt in De Studio’s
in Aalsmeer. Het thema van het
feest was ‘Dansen door de tijd’,
en dat kwam de hele avond goed
naar voren.
Om 20.00 uur stipt begon het
concert, voor een zaal vol publiek (400 kaarten waren er verkocht). Toen het doek openging, begon het orkest met Pastime with Good Company. Na
het openingswoordje voorzitter
Wilma van Drunen nam presentator en zanger Benjamin Murck
het woord over. Hij heette iedereen van harte welkom op het verjaardagsfeestje.
Glenn en Elvis
In het tijdsblok 1913 tot 1945
werden gespeeld: Rossini’s Birthday Party, de Harmonie Polka, Charleston Forever, met dans
van het danspaar Peter te Slaa en
Frouke van Egmond, en als laatste de Glenn Miller Medley. Hierna startte het tweede tijdsblok:
1945 tot 1965. Het blok werd geopend met muziek uit de musical West Side Story. Daarna volgden hits van Frank Sinatra, Mexican Hat Dance en The Beatles. Zij
mochten natuurlijk niet ontbreken in dit tijdsblok. Daarna werd
het blok afgesloten met The King
of Rock & Roll, Elvis Presley. Door

naar tijdsblok 3 (1965 tot 1985).
De tijd van disco! Maar het begon iets rustiger met de Bolero,
met een aantal prachtige solo’s
in het orkest. Hierna volgde muziek uit de film en musical Hair.
De paso doble werd gedanst op
de muziek van España Cani. Er
werd meegezongen met Dancing
Queen van Abba, en daarna werd
er volop gedanst en gezongen op
de muziek van Saturday Night Fever. Hoogste tijd voor een pauze
om bij te komen!
Robbie en Michael
Het blok 1985 tot 2000 werd ingeluid met Let Me Entertain You
van Robbie Williams, om vervolgens rustig verder te gaan met
muziek uit de musical Billy Elliot:
Le lac des cygnes (Zwanenmeer).
Daarna volgde Mambo no. 5, een
grote hit uit 1999. Bij het volgende nummer bracht Moniek Eigenhuis haar eigen versie van Rondo
Russo (van Berdien Stenberg) ten
gehore. Zij speelde haar mooie
solo uit haar hoofd, wat haar veel
applaus opleverde. De King of
Pop mocht ook niet ontbreken,
en dus ging de harmonie verder
met een selectie uit Michael Jackson’s Bad. Het blok werd afgesloten met André Rieus succesnummer The Second Waltz.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 juni houdt Stichting Dag van je
Leven weer haar jaarlijkse botendag vanuit jachthaven Kempers
bij Leimuiden. Zaterdag zullen
er zo’n vierhonderd mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking samen met hun
begeleiding of familie voor een
paar uurtjes kunnen genieten op
één van de maar liefst 75 boten.
Het is het bestuur van de stichting voor de vijftiende keer gelukt om alle Ons Tweede Thuis-clienten die mee wilden varen een
plekje te geven aan boord.
Dit keer wordt het startschot gegeven door Geert Dijks, directeur van HISWA Vereniging, de
brancheorganisatie van de watersportindustrie. Vanuit de vereni-

like this (Caro Emerald). Na deze meezinger was het tijd om te
dansen, en wel de dans van de
liefde: de Argentijnse Tango. Paula en Pieter IJzerman dansten
op de klanken van Adios Nonino, prachtig uitgevoerd op klarinet door solist Ingrid Hoffscholte, onder begeleiding van het orkest. Op de achtergrond zag men
de beroemde traan van Maxima.
Caro en Douwe Bob
Hierna werd een uitstapje geNa een quiz met het publiek volg- maakt naar het Eurovisie Songde het laatste tijdsblok (2000 tot festival, met Euphoria, een win2018). Gestart werd met A night nende inzending uit Zweden in

ging zullen er ook een aantal boten meevaren met aan boord één
of meer mensen met een verstandelijke beperking.
Het belooft weer een groots
spektakel te worden met na afloop live muziek in de jachthaven. Zingende DJ Dennis gaat er
vast voor zorgen dat er verschillende polonaises gelopen kunnen worden. Hopelijk laat de
zon zich ook nog zien zaterdag.
Mochten de weersvoorspellingen
goed genoeg zijn om te gaan varen, dan wordt het vast weer een
groot feest op het water.
Komt u zaterdag tussen elf en
één uur gezellig versierde boten
tegen op de Westeinderplassen?
Vergeet dan vooral niet te zwaaiAalsmeer - Meer dan 57.000 euen!
ro heeft Team All 4 All opgehaald tijdens de Alpe d’Huez. De
naam van het team zegt het al:
Met z’n allen voor z’n allen. All 4
All bestond dit jaar uit tien deelnemers waarvan twee Aalsmeerders, Wim Ammerlaan en Louis
Blauwhoff, en geboren en getogen Aalsmeerders Martin en Ger
den Dekker. De andere zes waren
vrienden en familieleden uit de
omgeving.
Op 7 juni beklommen meer dan
4500 mensen de 14 kilometer
lange weg naar Alpe d’Huez met
als doel zo vaak mogelijk boven
te komen, de meesten fietsend
maar ook wandelend zijn deelnemers naar boven gegaan. Twee
leden van team All 4 All hebben
de berg drie keer rennend bedwongen, een marathon bergop
dus. “Het is niet alleen een fysieke
2012, en vervolgens één van de belasting, emotioneel is het ook
eigen inzendingen: Slow Down pittig. In iedere bocht hangen
van Douwe Bob. Het laatste stuk
van de avond was een selectie uit
de musical On Your Feet, met mu- het publiek op om mee te dansen
ziek van Gloria Estefan.
met één van de bekendste dansjes van de jaren negentig: de MaDansende toegift
carena!
De voorzitter bedankte alle leden,
dansers, presentator Benjamin Zondag weer
Murck en dirigent Maron Teerds Het concert gemist? Aanstaanvoor hun tomeloze inzet. Maar, de zondag 17 juni is er weer de
wat is een concert zonder toegift? kans om Aalsmeers Harmonie
Dat kon écht niet vond Peter, en te horen. Zij treedt dan namedus riep hij alle dansers, leden en lijk op tijdens het Aalsmeers Flo-

Aalsmeer Team de Alpe d’Huez op

Meer dan 57.000 euro
voor KWF van All 4 All

foto’s van slachtoffers van kanker, van baby’s tot bejaarden met
vaak hartverscheurende onderschriften. In iedere bocht branden kaarsen en zeker bij de eerste keer in het donker dat je naar
boven rent of fietst raakt je dat. Je
kan niet klagen over spierpijn of
vermoeidheid als je bezig bent.
Dat duurt maar één dag”, vertellen de teamleden.
De totaal 4.500 deelnemers hebben dit jaar meer dan 11 miljoen
euro opgehaald voor het KWF.
“Als team hebben we ons best
gedaan met verschillende acties
om een mooi bedrag bij elkaar
te krijgen voor het KWF om onderzoek mogelijk te maken in de
strijd tegen kanker en we willen
alle sponsoren bedanken voor alle donaties die tot deze top-opbrengst hebben geleid”, besluiten
de teamleden. Wil je de uitdaging
ook aangaan? Schrijf je in voor
volgend jaar en steun het KWF !
wer Festival in The Beach aan de
Oosteinderweg. Tussen 15.00 en
16.00 brengt het orkest een deel
van de muziek van het jubileumconcert ten gehore. Zing en dans
gerust mee! Op dinsdag 26 juni sluit de harmonie haar seizoen
af met een buitenconcertje bij
Het Kloosterhof. Kijk voor meer
informatie over de harmonie op
www.aalsmeersharmonie.nl.
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Vrijdagavond en zondagmiddag livemuziek

Oude Meer - Aankomend weekend in The Shack een muzikale terugblik naar de jaren zeventig en tachtig met Blondie undercover op de vrijdagavond en de
Remband op de zondagmiddag.
Vrijdag 15 juni staat er weer een
spetterende tribute uit de undercoversessie reeks op het podium in The Shack. Top muzikanten
gaan undercover, en deze avond
staat de muziek van Blondie centraal. Deze Amerikaanse Punkrock-pop band werd in 1974 in
New York opgericht. De muziek
deed denken aan meidengroepen uit de jaren zestig, een soort
vrouwelijke versie van de Ramones. Ze braken in februari 1978
door in Europa met de single Denis die in Nederland drie weken
lang op de eerste plaats stond.
Het succes werd vervolgd met
grote hits als: Presence dear, Picture this, Hanging on the telephone, Call me, Dreaming, Atomic,
het disco-achtige Heart of glass,
en natuurlijk de reggaecover The
tide is high. Ook maakte Blondie
het eerste blanke rapnummer dat
een grote hit werd, Rapture. Velen hebben ze eind jaren zeventig, begin jaren tachtig allemaal
uit volle borst meegezongen en
voordat ook deze muzikanten
volgende maand het podium op
de Zwarte Cross gaan bestormen
komen ze eerst nog langs in The
Shack! Line-Up: Klaske Bos (zang),
Jan Paul de Bondt (toetsen en gi-

taar), Gertjan van der Weerd (gitaar), Rutger Renden (bas) en
Marco Overkamp (drums). Op Vaderdag, zondagmiddag 17 juni,
bekende gezichten in The Shack,
want dan is het podium voor de
Remband! Hans Millenaar, Remco
de Hundt, Remco Millenaar, Ab
Hansen en Ron Schalkwijk vormen sinds anderhalf jaar de band
Remband. Dit vijftal speelt de onsterfelijke muziek van hun muzikale helden uit, voornamelijk, de
jaren zeventig. Met veel enthousiasme en aandacht is gekozen
voor de muziek waarin de piano/
hammond centraal staan. Denk
aan tijdloze nummers van onder
andere Procol Harum, Styx, The
Doors, Deep Purple en Joe Cocker. Een perfecte middag dus om
je vader mee te nemen naar The
Shack om een biertje te drinken
en terug te gaan naar die onvergetelijk jaren zeventig. Bij de entree op zondag ontvangt iedereen een muntje voor een consumptie en Berry en Rian van The
Shack zorgen voor de hapjes tussendoor! Vrijdag 15 juni is The
Shack open om 20.00 uur, Blondie
undercover begint om 21.00 uur,
entree 10 euro. Zondag 17 juni is
The Shack open vanaf 15.00 uur.
Remband begint om 16.00 en de
entree is 10 euro, inclusief een
drankje en hapjes! Kijk voor het
programma en openingsdagen
op: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.
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Aalsmeer - De laatste weken
voor de zomerstop presenteert
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat nog diverse activiteiten. Aanstaande zaterdag 16 juni kan in Bacchus gekeken worden naar een film. Het is de laatste film van seizoen 2017/2018.
Bacchus open 20.30 uur. Aanvang
Film: 21.00 uur. Entree: 3,50 euro.

de jazzmuzikanten uit binnen- en
buitenland. Eleonora Strino (gitaar) treedt in Bacchus op met
Fernando Sanches (saxofoon),
Mauro Cottone (bass) en Joan Terol Amigo (drums). Een mooi gezelschap bij elkaar en het kan niet
anders dan dat dit viertal garant
staat voor dynamische Jazz zoals
dat alleen in het knusse café in
de Gerberastraat te horen is. BacJazzgitariste uit Turijn
chus open: 21.00 uur. Entree: Uw/
En een week later, op vrijdag 22 jouw gift.
juni, is in Bacchus muziek te horen
van het Eleonora Strino Quartet. Afsluiting met blues
Eleonora Strino is een jonge jazz- Vrijdag 29 juni is de afsluiting van
gitariste uit Italië en woonach- het seizoen 2017/2018 en dan
tig in Turijn. Ze studeerde af aan gaan de spots in Bacchus aan
het Conservatorium van Napels voor mr. Little Boogie Boy Hein
en Amsterdam. Daarna schuimde Meijer (gitaar en zang). Bacchus
ze de Italiaanse jazzscene af, vaak open: 21.00 uur. Entree: Uw/ jouw
aan de zijde van gerenommeer- gift.

▲

Blondie Undercover en
Remband in The Shack

14 JUNI

Zaterdag lustrumviering in The Beach

a k in i e ee te

Aalsmeer - In het jaar 2006
kwamen drie heren, Cees van
der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans bij elkaar om plannen te smeden
voor een leuke feestavond voor
30 plussers. Voor jeugd en jongeren waren er toen genoeg uitgaansgelegenheden, maar voor
de iets oudere leeftijdscategorie was er vrijwel niets te beleven in Aalsmeer en omstreken.
De heren zouden in eerste instantie drie avonden organiseren, om
daarna te kijken of het een succes
zou zijn. Uiteindelijk zou de feestavond 10 jaar lang, elke derde zaterdagavond van de maand, onder de naam ‘Back in Time’, plaatsvinden in The Beach in Aalsmeer.
Tijdens die feestavonden stond
de muziek en gezelligheid centraal. Bekende en minder bekende hits uit de jaren zestig tot negentig passeerden de Back in
Time-revue. Het was een uitstekende gelegenheid voor iedereen die gezellig een avondje plezier wilde maken, een drankje
wilde komen drinken en/of wilde swingen op de dansvloer.
Het werden de bekendste Dance
Classics Discofeesten in de omgeving.

de ‘Back in Time’-verzoeknummerkaart in te vullen die bij de ingang werd uitgereikt of af te halen was bij de discobar. Bezoekers konden hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze inleveren bij de DJ van dienst. Deze
pikte de leukste suggesties er tussen uit om te draaien! Met de verzoeknummerkaart werd in grote mate de muziek van de avond
bepaald. Zo kon het voorkomen
dat er tijdens het feest platen gedraaid werden die je echt al een
hele tijd niet meer had gehoord!
Ook kwam er een nieuwe exclusieve ‘Back In Time’-discobar. De
vorige discobar had ruim vier jaar
dienst gedaan tijdens de gouwe ouwe dansavonden, maar het
werd tijd voor een mooie modernere maar toch nostalgische versie.

Back again
Op het moment dat de laatste
‘Back in Time’ plaatsvond in 2016,
was het feest inmiddels door velen gekopiëerd en werd door de
heren besloten om een lange
pauze in te lassen. Toch werd de
laatste tijd de roep om weer eens
een feestavond te organiseren
steeds groter. Het begon weer
te kriebelen bij velen. Dus werd
Thema-avonden
er uitgekeken naar een geschikOok kwamen er regelmatig gro- te datum en die werd gevonter opgezette thema-avonden den: In het weekend van zatervoorbij zoals ‘Red Hot’, ‘Cowboys dag 16 juni vindt in The Beach het
& Indianen’, ‘Ladies Night’ en ‘Over ‘Aalsmeer Flower Festival’ plaats.
de Top’, met surprise-acts, dan- Tijdens dit evenement is van alles
sers, optredens, etc. Natuurlijk te zien en te doen. Er zijn activiteiwaren de ‘Back In Time’-DJ’s dan ten voor jong en oud, demonstraook van de partij om de avond ties, workshops, bijzondere tennaar een muzikaal hoogtepunt toonstellingen, er is live muziek
te brengen. Regelmatig kwamen en lekker eten en drinken.
er ook gast-DJ’s om hun draaikunsten te vertonen. Jaarlijks wa- Vleugje Flower Power
ren er speciale 90’s-parties en er Het festival viert het eerste luswas zelfs een ‘Rock Classics’-edi- trum en dat staat garant voor een
tie. Aan het eind van het jaar de extra feestelijk tintje. ’s Avonds is
speciale ‘Kerst’-editie. Het hele er dan ‘Back in Time – de Reünie’
Beach-gebouw en daarmee ook in The Beach. Met dus een vleugde ‘Back In Time’-dansvloer waren je flower power! De avond begint
dan in een sfeervol kerstdecor ge- om 21.00 uur en de Dance Clasplaatst en werd er gratis gluhwein sics Party is voor iedereen toegetrakteerd. Bezoekers van ‘Back gankelijk, ook als je vroeger niet
In Time’ werd gevraagd, maar wa- geweest bent. Een unieke kans
ren niet verplicht, om in Kerst- dus om weer te genieten van een
outfit te komen. Aan de drager/ avondje uit en van de (dansbadraagster van het meest orginele re) muziek uit de jonge jaren van
kerst-tenue werd een leuke prijs toen. The Beach is gevestigd aan
uitgereikt.
de Oosteinderweg 247a. De toegang is gratis. Ruime (ook gratis)
Verzoeknummerkaarten
parkeergelegenheid aanwezig.
Altijd was er de gelegenheid om Let’s enjoy good times again!

o k en so l an
en
o las o
DAB is een coverband uit omgeving Hoofddorp en gaat ook van
zich laten horen tijdens Plaspop
2018 op zaterdag 7 juli. DAB staat
voor Donderdag Avond Band en
verwijst naar de wekelijkse repetitieavond. De oorsprong van de
band gaat al even terug, maar
sinds een aantal jaren wordt gespeeld in de huidige samenstelling: Gerrit Krijger op drums,
Wouter Weeda op bas, Frank van
Rooden en Tom Jacobs op gitaar,
Ivo Boesveldt en Bert Otten op tenor- en altsaxofoon en Ingrid Burger en Anton van Duijn nemen de
zangpartijen op zich.

DAB speelt voornamelijk covers
van de muziek waarmee de bandleden zijn opgegroeid, hits uit de
jaren zeventig tot negentig. Van
oorsprong ligt de nadruk bij rock
maar door de invloed van de blazers zitten er ook steeds meer
soul en funky nummers in het repertoire. DAB is voornemens de
bezoekers van Plaspop een leuke en swingende avond te bezorgen en raadt aan vooral met stabiele bootjes te komen, want het
is moeilijk om stil te blijven zitten
bij de muziek van DAB! Te zien
en te horen op de locatie Vissersvreugd.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Wielerronde door straten van
Rijsenhout. Start met Dikke
Banden Race om 15.15u. Start
profs om 19.15u. aan de Werf.
Ladiesnight bij Shoeby, Style &
Meer, Diemode en JiJa Style in
Zijdstraat van 19 tot 21.30u.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Te zien tot en
met 17 juni, donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.

15 JUNI

Open hof keuken met Chinees
buffet in ‘t Baken, Sportlaan 86
van 18 tot 20u. (Vooraf aanmelden).
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Blondie Undercover in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 21u.

16 JUNI

Aalsmeer Flower Festival met
exposities, workshops, rondleidingen en verkiezing kinderburgemeester van 11 tot
17u. in Historische Tuin en in
The Beach.
Taartje maken voor vader bij
bakkerij Vooges, Zijdstraat
van 10 tot 13u. (Vooraf aanmelden).
Crash Museum open van
11 tot 16u. Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk, Aalsmeerderbrug.
14e Junior Pramenrace. Start:
13u. bij Stokkeland. Finish en
prijsuitreiking vanaf 15u.
Back in Time in The Beach,
Oosteinderweg vanaf 21u.
Thema: Flower Power.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Start Feestweek Kudelstaart
met zaterdag darten, zondag
prutrace, maandag keezen,
woensdag braderie, donderdag ouderensoos en kienen,
vrijdag Kudelstaart Kulinair,
zaterdag Beachvolleybaltoernooi en zondag twee fietstochten. In en rond Dorpshuis
aan Kudelstaartseweg.

18 JUNI

Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.

19 JUNI

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Koffiedrinken in Ontmoetingskerk aan de Werf in Rijsenhout van 10 tot 11.30u
Koffie en sjoelen in De Spil, Kudelstaart van 10 tot 12u.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.
Sportinstuif voor 55+ in De
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.
Gespreksgroep praten over
dementie in Irene, Kanaalstraat van 19.30 tot 21u.
Openbare vergadering commissie Ruimte en Economie in
gemeentehuis vanaf 20u.

20 JUNI

Inloop bij Oost-Inn in De Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u. Lunch 1213u. en creatieve avond 19.3021.30u.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

21 JUNI

Open huis ouderensoos Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 13.30u. Om 20u. kienavond
t.g.v. feestweek.
Vergaderingen
commissies
Maatschappij en Bestuur v/a
20u. en Ruimte en Economie
v/a 21.15u. in gemeentehuis.

17 JUNI

Aalsmeer Flower Festival met
exposities, rondleidingen en
workshops van 11 tot 17u.
in Historische Tuin en in The
Beach.
Remband live in The Shack,
Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.

STAGE
MUSIC SHOP
Aalsmeerse deelname
Ook de band EXES speelt tijdens
Plaspop en wel in de schuilhaven
bij de Grote Brug. Deze formatie
speelt muziek van de zestiger jaren tot heden en dat varieert van
soul, funk, nederpop tot rock. Het
repertoire bestaat uit nummers
van onder andere Tina Turner,
Blöf, Joe Cocker, U2, Bruno Mars,
maar ook oude soulnummers. De
band is geformeerd rond zanger
Mike Heuving en zangeres Barbara Jaschenka. Verder bestaat de

band uit de gitaristen Donald Meijer en Kees-Jan Voortman, bassist Joop Gijsbers, toetsenist Dick
Freriks en drummer Aad Littooij. Deze muzikanten hebben allen jarenlange ervaring in diverse bands en repeteren wekelijks
met elkaar. Vandaar ook hun optreden op Plaspop, mede omdat
er drie bandleden inzitten die
uit Aalsmeer komen en je het als
band toch een keer meegemaakt
moet hebben dat je aan Plaspop
hebt deelgenomen.

CADEAUTIP 1:

Microfoon ‘Gatt’
DM-50 € 19,95
CADEAUTIP 3:

Gitaarband (leer)
vanaf € 15,95

Dé vioolspecialist

CADEAUTIP 2:

Plectrumkaartje

(o.a. Stones, Prince) € 5,95
CADEAUTIP 4:

Gitaarkabel ‘Fender’
vanaf € 16,80

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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That’s Live Radio Aalsmeer
over het Flower Festival

Zing of speel mee tijdens
Slotconcert van IkToon

Aalsmeer - Donderdag 14 juni
is weer die ene donderdag in de
maand dat ‘That’s Life’ er is. Ditmaal komt André Vulpenhorst
van Cultuurpunt Aalsmeer bijpraten over de Iktoon-maand. Verder laat Marloes Jooren op donderdagavond haar drukke werkzaamheden voor het Aalsmeer
Flower Festival even voor wat
het is, als hoofdarrangeur weet
zij alles over de aankleding van
het festival. Dan twee geweldige
Aalsmeerse zangeressen, Mieke
van Trigt en Lenie Zuijderhoudt.
Zij komen vertellen over hun
avontuur als achtergrondzangeressen bij The Elvis Concert tour
in binnen- en buitenland. Daarna
Tobias Rothe en Sander Bosman
De laatste houdt eind juni de expositie MVP Off The Wall. Hier zullen een aantal graffitikunstenaars
hun werk tonen. Presentatie Jenny Piet en Wilbert Streng, techniek Frans van der Wee.

Aalsmeer - De IkToon maand is
in volle gang. De etalages in het
centrum van Aalsmeer zijn gevuld met kunst, er worden workshops gegeven en er wordt een
uitgaansavond voor en door jongeren georganiseerd. Als afsluiting van deze maand voor de
amateurkunst organiseert Cultuurpunt Aalsmeer op zaterdag
30 juni een Slotconcert in het gemeentehuis. En jij kunt daar aan
mee doen! Vanaf de ochtend
zal er in het gemeentehuis van
Aalsmeer hard worden gewerkt
aan een gevarieerd repertoire;
van de Sound of Music tot Coldplay en van Vangelis tot Queen.
Onder leiding van dirigent Martin van de Brugge, zeer ervaren in
het leiden van dergelijke evenementen, zal er gedurende de dag
toegewerkt worden naar de presentatie die om 16.00 uur wordt
gegeven. Een uniek en gratis evenement voor jong en oud.

overwegend Nederlandstalig en
ze spelen semi-akoestisch. Benieuwd hoe het allemaal klinkt?
Zaterdagavond live in ‘Jan & Jansen Live’.

Jaap Overbeek volgende gast
Maandagavond 11 juni schoof
Dick de Kuijer aan in de studio als
215e gast in de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’. Iedere
week staat er een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een uur lang centraal. Half Aalsmeer kent Dick van
het zwembad, maar hij is ooit begonnen als boekhouder. De sport
trok meer en De Kuijer werd uiteindelijk directeur bij de ESA. Als
pensionado is hij nog altijd actief, onder andere als voorzitter
van de Stichting Watertoren en
als vicevoorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Maar minder bekend is zijn muzikale carrière als zanger in de groep ‘Never Told’. De kernwoorden die het
best bij Dick passen zijn: positief,
Muzikale gast bij Sem
energiek en harmonieus. NatuurDe zaterdagochtend wordt op- lijk heeft de gast van deze week
geluisterd door zangeres Katelij- ook weer een nieuwe gast voorne van Otterloo. Zij is te gast bij gedragen. Komende maandag 18
Sem van Hest in ‘Sem op Zater- juni om 19.00 uur Jaap Overbeek
dag’. Katelijne heeft neemt mu- de 216e gast in de wekelijkse raziek mee die Sem zal draaien in dioshow. “Jaap heeft veel werk
het programma en daar zullen ze verricht voor de Aalsmeerse geook over praten. Verder komt ook meenschap. Hij doet echt veel. Is
het festival Plaspop aan bod, dat nog overal bij betrokken”, aldus
op 7 juli op de Westeinderplas- de Kuijer. “Hij heeft nog zo’n drive.
sen zal plaatsvinden. Sem begint Waar komt dat vandaan?”
om 10.00 uur en vanaf 11.00 uur Deze en nog vele andere vragen
schuift Katelijne aan in de studio. zullen presentatoren Elbert en
Mylene Huijts voorleggen hun
Trio Nootmuskaat
gast. Mocht u als luisteraar een
Jan Gravesteijn en Jurgen Jan- vraag hebben, mail deze dan
sen hebben zaterdagavond tus- naar info@radioaalsmeer.nl of bel
sen 21.00 en 00.00 uur muzika- tijdens de uitzending naar de stule gasten in de studio. Het trio dio. Radio Aalsmeer is te beluisteNootmuskaat dat allerhande stij- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
len muziek speelt is live aanwe- FM op de kabel, digitaal radiokazig om een deel van hun reper- naal 868 (Caiway) en via www.ratoire te spelen. De teksten zijn dioaalsmeer.nl.

Exposities in Boswinkel
Amstelland - Het Amsterdamse
Bos is gestart met een serie van
vier exposities door (amateur)kunstenaars uit de omgeving.
Per seizoen exposeert een kunstenaar in De Boswinkel. Het jaargetijde is meteen ook het thema
voor de kunstenaar en aan iedere
periode is een techniek verbonden. De werken zijn te koop.
Nu is het werk van kunstenares en
bosbezoekster Petra Schut in De
Boswinkel te zien. Het zijn acrylschilderijen. Daarnaast is eenmalig een beeld, Emmertje, van kunstenaar Dirk Versluis te zien.
Van 21 juni tot half september

exposeert Joke Zonneveld met
zomerse aquarellen, waaronder
werk gemaakt naar aanleiding
van de 4 seizoenen in de Amstelveense Poel. Dit werk is gemaakt
op patatpapier. Joke aquarelleert
op veel soorten papier, soms zelfs
binnen één schilderij. De expositie op de benedenverdieping
van De Boswinkel is gratis te bezoeken. De Boswinkel is open
van dinsdag tor en met zondag
van 10.00 tot 17.00 uur en is gevestigd aan de Bosbaanweg 5 en
is telefonisch bereikbaar via 0205456100. Kijk voor meer informatie op www.amsterdamsebos.nl

Kunst in etalages Centrum
van 42 Amazing Amateurs
Aalsmeer - Dit jaar besteden KCA
en het Cultuurpunt op een ludieke manier aandacht aan de Amazing Amateurs. Dit in het kader
van de Ik Toon Maand, een landelijke manifestatie waarin een
maand lang op allerlei manieren
aandacht wordt geschonken aan
alle creatieve geesten in Nederland. Uit onderzoek is gebleken
dat maar liefst zes miljoen mensen schilderen, beeldhouwen,
schrijven, tekenen, zingen, musiceren of op andere wijze creatief
bezig zijn.
Landelijke werken 200 gemeenten mee aan dit project. Ook de
gemeente Aalsmeer is een van
de deelnemende gemeentes. Dit
is mede mogelijk door de aanwezigheid van KCA en het Cultuurpunt. Er werden krachten gebundeld en winkeliers in het centrum
benaderd. In totaal 26 van hen
waren bereid om kunst in hun
etalage te tonen. KCA selecteerde
42 amateur kunstenaars.
Grote verscheidenheid
Het resultaat is de moeite waard
om een wandeling te maken
langs de etalages van de winkeliers op het Raadhuisplein, Van
Cleeffkade, Zijdstraat, Punterstraat, Weteringstraat, Molenplein en Dorpsstraat. Dat kan ook
‘s avonds, want alle schilderijen zijn ook na sluitingstijd goed
zichtbaar in de (verlichte) etalages. De namen van de makers en
de titels van de werken worden
duidelijk vermeld.
Wat vooral opvalt is de grote verscheidenheid. Niet alleen onderling maar ook binnen één inzending werden zowel abstracte werken als impressionistisch
of figuratieve werken ingeleverd.
Voor velen is de zoektocht naar
en het uitproberen van verschillende stromingen een duidelijk
verlangen.
De meest opvallende deelname is
die van Riëtta van der Kolk. Haar
werk is te zien bij Chocolaterie
Martinez. Haar opengewerkte en
beschilderde nandoe en struisvogel eieren tonen wel zo een
ongelooflijke precisie. Stuk voor
stuk zijn het op zichzelf staande kunstwerkjes waarin heel veel

Wandelen langs kunstwerken (26)

Rozen van Iris le Rutte
Aalsmeer - De gemeente is rijk de afgelopen zestig jaar op beaan bijzondere kunstwerken, die kende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De
wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling begon in het Centrum ging over het
Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via
de heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar Kudelstaart
gegaan en inmiddels via de Legmeerdijk (met twee bloemrijke
kunstwerken) beland in de nieuwe wijk Oosteinde. Een prachtige
wijk waarin de nieuwbouw en bestaande bebouwing met bruggen

met elkaar verbonden zijn. Een
wijk die het zeker waard is om te
gaan ontdekken tijdens een wandeling of een fietstochtje en kennis te maken met de kunstwerken
hier. Nummer 25 waren de Steltlopers in de Boomgaard van Herman Lamers en kunstwerk nummer 26 heeft weer met bloemen
te maken. Tja, Aalsmeer: Bloemendorp aan het water.
Rozenplein
Aan de andere kant van de Boomgaard bevindt zich het Rozenplein. Prachtige rode rozen her en
der op het plein, gecompleteerd

uren moeten zitten en waar ook
veel te ontdekken valt.
Vrolijkheid
Drie schilderijen van Marielle
Spaargaren zijn te zien bij Shoeby. Een kleurig geheel, totaal
verschillend van sfeer. Marielle volgde een on-line schildercursus. “Vroeger waren mijn werken voornamelijk grijs.” Die kleur
heeft zij achter zich gelaten. Nu
spat de vrolijkheid van het doek
af. Dat zij veel plezier in het schilderen heeft maakt zij daarmee
duidelijk. “Ik kan wel jaren aan
een schilderij bezig zijn”, verklaart
zij blij. Een mooi voorbeeld hoe
fotografie op verschillende wijzen belicht kan worden, is zichtbaar in de etalage van Gentlemen’s Place. De griezelige grote
krab - levend op de Galapagos eilanden - werd door Erik de Rijk op
een meesterlijk technische wijze
vastgelegd, hetgeen ook telt voor
de in Gambia genomen foto van
vogels. Kleur, compositie, spanning, het klopt allemaal.

aan om wat korte solofragmenten voor jouw rekening te nemen,
dan horen wij dat ook graag. En
zing jij graag een stuk samen met
een vriend of vriendin, dan is dat
ook mogelijk. Het is dè kans om
een keer met een groot koor en
orkest onder andere Do-Re-Mi
of de Bohemian Rhapsody uit te
voeren.

Repetitie
De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om zich extra goed voor te bereiden op deze muzikale happening. Op zaterdagmiddag 16 juni zijn de instrumentalisten welkom op de ‘inzeeprepetitie’ onder leiding van André Vulperhorst. En op vrijdagavond 22 juni zijn de zangers en
zangeressen in de gelegenheid
om al kennis te maken met hun
repertoire onder leiding van dirigent Martin van de Brugge. Daarnaast is het voor de zangers en
zangeressen mogelijk om de afGeef je op!
zonderlijke zangpartijen thuis alDiverse leden van koren en orkes- vast in te studeren via audiofragten hebben hun medewerking al menten. Zo kan iedereen zich optoegezegd, maar er zijn nog wat timaal voorbereiden op dit prachplekken vrij, bijvoorbeeld voor tige optreden.
zangers en zangeressen. Ook al Deelname aan het Slotconcert
zing je niet in een koor, maar be- is gratis. Aanmelden kan door
oefen je het als hobby, dan ben een mail te sturen naar ajvulperje van harte welkom! Durf je het horst@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Prachtig verhaal
En dan de foto’s van Wil Straathof
bij Tabakshop Kees Boomhouwer
wat een prachtig verhaal wordt
hier verteld. Daar moet je wel
even bij slikken. Mooie foto’s gemaakt in een wereld die verre van
mooi is. En om de verscheidenheid compleet te maken, zijn er
bij Die Mode kralen kettingen te
zien gemaakt door Hansje Havinga. Sommige kettingen zijn gemaakt met kraaltjes zo klein dat
je een loep nodig hebt bij het rijgen. “Er was gevraagd om zwart.”
En dat is perfect gelukt! Stuk voor
stuk kettingen waar je hebberig
Aalsmeer - Vijf jaar Jazzweekend
van wordt.
op jachthaven de Nieuwe Meer:
dat moet gevierd worden! Er treStemmen
De hele maand juni zijn de kunst- den maar liefst drie spetterende
werken nog te bewonderen in 26 bigbands op, afkomstig uit de reetalages in het Centrum en er kan gio. Dat betekent drie dagen met
gestemd worden op een favoriet soepele Swing, vette Blues, optot maandag 25 juni. Tijdens het zwepende Latin, loeistrakke Funk
Slotconcert van IkToon, op zater- en dampende Rock.
dag 30 juni, wordt de winnaar be- Op vrijdagavond 29 juni begint
kend gemaakt. Kijk voor meer in- om 9 uur: de Pete Bog’s Bigband
formatie en het stemformulier op: met achttien musici uit de regio
Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht
www.cultuurpuntaalsmeer.nl
en De Ronde Venen. De band,
Janna van Zon
onder leiding van Leon van Mil,
speelt zowel het vertrouwde bigbandrepertoire van de twintigste eeuw met stukken van Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington, Count Basie en anderen,
als prachtige stukken uit het Latin- en Poprepertoire, in een bigband-jasje. De band is opgericht
in 1995, toen bekend als De Hint
Bigband, en is in 2013 verzelfstandigd tot de ‘Pete Bog’s Bigband’. De band heeft de laatste
jaren zijn repertoire sterk uitgebreid. Op strategische plekken in
de band zitten heerlijke solisten
die de zaak nog verder kunnen
opzwepen.
Op zaterdagavond 30 juni om 9
met een boek over rozen (?), in uur: de Fellows Bigband. Het is
ieder geval met rozen erbij. Het een echte Amstelveense bigband,
is een bijzondere ontmoetings- die ‘all time classics’ speelt, onder
plaats geworden door dit kunst- leiding van jazztrompettist Loet
werk van Iris Le Rutte dat verwijst van der Lee. Naast traditionele
naar het bloemrijke verleden van bigbandnummers van grootheAalsmeer. De rozen vormen stoelen, omgeven door blaadjes.
nelis. Deze schitteren bij de speeltoestellen in de Vlinderwijk. Drie
Drie bronzen beelden
Er zijn in de wijk nog meer kunst- bronzen figuren die ijken weg te
werken die zorgen dat de open- zakken in de grond. Ook heel bijbare plekken meer zijn dan een zonder. Tijd nu om Oosteinde
mooi stukje groen. En nu u/jij er weer te verlaten, er zijn nog enketoch bent. Ga zeker ook op zoek le kunstwerken die het zeker ook
naar de drie bronzen beelden van verdienen om in de schijnwerpers
Sylvie Zijlmans en Hewald Jonge- gezet te worden…

29, 30 juni en 1 juli op Nieuwe Meer

Vijf jaar Jazzweekend met
optredens drie bigbands
den zoals Count Basie en Duke Ellington is er plaats voor Latin, Pop
en Funk. De Fellows Bigband is in
1981 opgericht (als Bounce Bigband) en bestaat uit twintig leden, sterk variërend in leeftijd. In
de bekende jazzmusicus Loet van
der Lee heeft het orkest een unieke dirigent. Loet staat immers aan
het hoofd van de professionele Holland Bigband en werkt als
trompettist met orkesten als Jazz
Orchestra of the Concertgebouw,
Cubop City Bigband en het Glenn
Miller Orchestra.
Zondagmiddag 1 juli om 4 uur:
de ‘grande finale’ met de Kosmosis Bigband uit Amsterdam. De
muzikale inspiratie van Kosmosis is waarlijk kosmisch en breed
te noemen. Opgericht door Joost
Dieho in september 2003 onder de naam Soulrebels Big Band
heeft Kosmosis zich ontwikkeld
tot een ambitieuze groep enthousiaste muzikanten met een
interessant repertoire. Het muzikale spectrum van de Kosmosis Bigband kent vele dimensies.
De band speelt mooie subtiel
swingende Braziliaanse stukken,
zoals een snelle Frevo of Samba, maar ook een vettige Funk
groove van Herbie Hancock, een
fraaie Jazz Ballad van Pat Metheny of een stevig stukje Latin van
Paquito D’Rivera. Dit alles wordt
op krachtige en subtiele wijze ondersteund door een uitgebreide
en uitstekende ritmesectie.
Het laatste weekend van juni belooft opnieuw een muzikaal feest
te worden, mede georganiseerd
door KCA en cultureel café Bacchus. Op de Nieuwe Meer aan de
Stommeerweg 2 (pontje over).
Toegang: uw/jouw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 0297327698 en Pierre Tuning, tel.
0297-360355.
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Adviesraad: Brug tussen
burger en gemeente
Aalsmeer - De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om burgers
te betrekken bij de uitvoering van
deze wetten. Maar hoe doe je dat
als gemeente? Aalsmeer koos vorig jaar voor één orgaan: de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).
De Adviesraad is een onafhankelijke raad, bestaande uit inwoners
van Aalsmeer. Zij heeft een adviesfunctie voor alle inwoners van
Aalsmeer. Zij nodigt dan ook geregeld ambtenaren van de gemeente uit bij haar overleggen
die haar bijpraten over voorstellen voor beleid en onderzoeken
die helpen beleid op te stellen.
De vorige keer, in april, werd een
toelichting gegeven op een onderzoek onder Aalsmeerse jongeren, over armoede. Leerlingen van het ROC Amstelland gaven aanbevelingen mee aan de
gemeente Aalsmeer zodat jongeren die met armoede te maken hebben, beter bereikt en geholpen kunnen worden. Zo gaven zij aan dat een app kan helpen bij het beantwoorden van
vragen over inkomen, uitgaven
en schulden. Gesuggereerd werd
informatiebijeenkomsten te organiseren over armoede onder
jongeren, voor professionals op
school, werkgevers of de sportclub. De Adviesraad heeft meegedacht op welke manier jongeren en gemeente in contact kunnen blijven.

Ook is de maaltijdvoorziening in
Aalsmeer besproken. Het recht
op korting op deze voorziening
wordt op een andere manier georganiseerd, namelijk door het
kunnen tonen van de Aalsmeerpas. Toetsing op inkomen is niet
mogelijk in verband de privacywetgeving. Tenslotte kwam de
aanbesteding van hulpmiddelen
aan bod. De Adviesraad pleit voor
een leverancier die naast prijs en
kwaliteit werk maakt van de jaarlijkse keuring van hulpmiddelen.
De ervaring leert dat dit niet altijd
gebeurt.
Op maandag 18 juni is er een
nieuw overleg van de Adviesraad
Sociaal Domein. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om leden
van de Adviesraad deelgenoot
te maken van uw ervaringen met
de WMO, Jeugdbeleid en Participatiewet. U kunt op elk gewenst
moment via asdaalsmeer@gmail.
com uw ervaringen vermelden.
De Adviesraad staat open voor alle vragen op het gebied van (aangepast) wonen, (jeugd-) zorg,
werk en schuldhulpverlening in
Aalsmeer , maar behandelt geen
individuele vragen en klachten
over toekenning, weigering of
uitvoering van hulp af. De Adviesraad kan wel een luisterend oor
bieden met als doel het optimaliseren van het Sociaal Loket en de
WMO voorzieningen/diensten.
Het overleg op 18 juni is in het
gemeentehuis vanaf 15.00 uur.

Tuinchef neemt na 40 jaar afscheid

Rozenpenning gemeente
voor Cees van Dam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 8
juni heeft burgemeester Jeroen
Nobel de Rozenpenning uitgereikt aan Cees van Dam. De sympathieke tuinchef van de Historische Tuin kreeg deze onderscheiding voor zijn 40-jarig jubileum
bij het tuinbouwmuseum.

Heeft u een goed initiatief?

Gemeente stimuleert
duurzaam wonen
Aalsmeer - Het verduurzamen
van appartementen in Aalsmeer
stond centraal tijdens de bijeenkomst op maandag 11 juni in het
gemeentehuis voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De gemeente wil duurzaam wonen stimuleren en subsidieert via het
Duurzaamheidsfonds
onderzoekskosten voor het verduurzaming van particuliere woningen,
zoals bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek voor een VvE.
Ook verstrekt de gemeente leningen voor de uitvoering van initiatieven zoals een collectief zonnepanelenproject of energiebesparende maatregelen door een VvE.
Wethouder Wonen, Robert van
Rijn: “Als gemeente Aalsmeer
streven naar onafhankelijkheid
van fossiele energiebronnen. Dit
kunnen we niet alleen bereiken.
Hiervoor hebben we iedereen in
Aalsmeer nodig. Om goede initiatieven, die bijdragen aan energiebesparing of het opwekken van
duurzame energie, te stimuleren heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds in het leven geroepen.”

Duurzaamheidsfonds
Het fonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s en organisaties. Het initiatief moet zich richten op meerdere particuliere woningen tegelijkertijd en daadwerkelijk zorgen voor reductie van
CO2-uitstoot op het grondgebied
van Aalsmeer. Meer informatie
over het Duurzaamheidsfonds is
te vinden op www.aalsmeer.nl/
duurzaamheidsfonds. Het fonds
is beschikbaar tot uiterlijk oktober 2019 of totdat het budget
(bijna 400.000 euro) is uitgeput.
Aanjager
Wilt u meer weten of overleggen
of uw idee in aanmerking komt
voor een bijdrage uit het fonds?
Neem dan contact op met de
Aanjager Duurzaamheidsfonds
Aalsmeer, Carina Dijkhuis via
c.dijkhuis@amstelveen.nl. Zij adviseert initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een
subsidie of lening en brengt hen
in contact met mogelijke samenwerkingspartners met duurzaamheidsexpertise binnen en buiten
de gemeentelijke organisatie.

Ideeën opdoen tijdens
Open Tuinen Weekend
Aalsmeer - Het Open Tuinen
Weekend van Groei & Bloei vond
afgelopen zaterdag 9 en zondag
10 juni plaats. In totaal dertien eigenaren van tuinen gaven een
kijkje in hun trots. De organisatie had een divers aanbod samen
weten te stellen en dit werd gewaardeerd door de bezoekers. Op
zaterdag was de belangstelling
goed, maar het helde niet over.
Echter op zondag had menigeen de fiets gepakt en was het op
sommige momenten zelfs heel
druk in de tuinen. Genieten konden tuinliefhebbers van rijk bloeiende planten, prachtige rozen,
met liefde aangelegde rotstuinen, rustieke vijvertuinen, mooie
borders en bijzondere bomen.
Veel complimenten kregen de eigenaren van de diepe tuin met
een breed assortiment planten in
de Wilgenlaan. Heerlijk om in te
‘verdwalen’. Bewondering was er
ook voor de bijzondere groenten
en eetbare bloemen en van de
mogelijkheid om bij OostOogst
verse groenten te kopen is zaterdag flink gebruik van gemaakt.
Bij de rustpunten is genoten van
koffie en thee met veelal wat lek-

kers en vaak een gezellig praatje
met andere bezoekers. Het meest
besproken onderwerp was daarbij natuurlijk tuinieren. Een heel
gezellig uitje, waarbij vast en zeker ideeën zijn opgedaan voor de
verfraaiing van de eigen tuin.
“Het is een prachtig weekend geweest met ruim 200 bezoekers,
die allemaal lovend waren over
de mooie tuinen en de grote variaties van de tuinen”, vertelt bestuurslid Berry Nijmeijer.
Mooiste tuin en foto
Als mooiste tuin is gekozen voor
de tuin van de familie Karssing.
Een hele mooie romantische vijvertuin met een prachtige zithoek die uitkijkt over de vijver.
Een heel goed onderhouden
groenten en fruit gedeelte en
mooie vaste planten borders de
favoriet van de jury. Als mooiste
foto is gekozen de foto van de reiger, die als kunstwerk in een tuin
staat met een vlinder op zijn snavel. De fotografe is Ria Sheewe.
Beide prijswinnaars krijgen binnenkort een tegoedbon uitgereikt die beschikbaar is besteld
door Tuincentrum Coen van Dijk.

Radio Aalsmeer bij ‘Jij en Ik festival’

Bokaal van ‘Jukebox’
voor Willeke Alberti
Aalsmeer - Tijdens het ‘Jij en Ik
festival’ ter gelegenheid van het
50 jarig jubileum van Ons Tweede Thuis in het Amsterdamse Bos verzorgde zondag 10 juni onder andere Willeke Alberti een optreden. Marcel van der
Velde (programmaleider bij Radio Aalsmeer) en Cock Bareuh en
Anita Klomp van het programma ‘Juxebox’ waren erbij om van
12.00 tot 17.00 uur live-opnames
te maken voor Radio Aalsmeer.
“Wat een prachtig festival was
het! Wij hebben genoten van alles om ons heen”, aldus de drie
programmamakers. “We hebben
lieve mensen achter de microfoon gehad en een interview mo-

gen doen met Willeke Alberti.” De
zangeres kreeg van Cock en Anita
een prachtige bokaal uitgereikt,
omdat zij de best aangevraagde
artiest is in hun ouderenprogramma ‘Juxebox’ op Radio Aalsmeer.
En natuurlijk werd Willeke hierbij ook getrakteerd op een mooi
boeket bloemen. “Willeke was
heel verrast en gaf aan het bijzonder leuk te vinden om een bokaal
te krijgen voor best gedraaide artieste in Aalsmeer. ze bedankte
ons heel hartelijk”, vertellen Cock
en Anita. “De mensen houden
ook echt van haar en waardering
hiervoor krijgen, is dan wel de
kers op de taart, toch?!”
Foto: Laurens Niezen

woond door zo’n honderd (oud)collega’s en relaties.

Ambassadeur
Tijdens deze goed bezochte receptie waren er lovende woorden voor
Cees van Dam, voor zijn inzet, betrokkenheid en deskundigheid.
Cees van Dam was een ware amMet hart en ziel heeft hij zich deze bassadeur voor de tuin binnen en
veertig jaar ingezet voor de His- buiten Aalsmeer. Mede dankzij entorische Tuin. Zijn enorme ken- thousiaste vrijwilligers zoals hij flonis, expertise en enthousiasme reert de Historische Tuin en wordt
alle jaren heeft de Tuin gevormd, het cultureel erfgoed van Aalsmeer
maar hoeft gelukkig niet hele- levend gehouden. De Rozenmaal gemist te worden. Cees van penning is een bijzondere blijk
Dam heeft deze dag ook afscheid van verdienste van de gemeente
genomen en gaat genieten van Aalsmeer. Een soort Aalsmeers lintzijn pensioen, maar heeft aange- je als uiting van waardering voor
kondigd als vrijwilliger actief te inwoners die zich bijzonder verdienstelijk voor de samenleving
zullen blijven op ‘zijn’ Tuin.
De receptie en de uitreiking van van Aalsmeer hebben gemaakt.
de Rozenpenning werd bijge- Foto: Miranda Gommans
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Aalsmeer - Schreef ik drie weken geleden nog dat onze kater
Gizmo een paar keer per week
wat komt eten, inmiddels hebben we ons dierenvriendje reeds
zes dagen niet gezien. Als deze krant uitkomt hopen we natuurlijk dat hij weer een voetje
door het tuinhekje durft te zetten, maar zijn angst is erger geworden dan ooit. We ontvingen
een flink aantal berichtjes van lieve lezers die met ons mee hebben gedacht. Zo kwam een vriendin met een bepaald soort stokje wat lekker voor de kat zou ruiken, we kregen tips over Feliway,
over het ontsmetten van het kattenluik, over hoe frequent we
voer moesten neerzetten, over
het testen van zijn urine en over
nog veel meer, maar bovenal
ontvingen we minstens acht namen van kattenfluisteraars. Op
een paar zijn wij ingegaan onder
het mom van ‘baat het niet, dan
schaadt het niet’, maar helaas,
Gizmo is verder weg dan ooit. Enkele fluisteraars hadden hem ‘gelezen’ naar aanleiding van een foto en daar kwamen verschillende dingen uit. Hij zou bang zijn
voor een herdershond, hij zou
opgesloten hebben gezeten, hij
zou angst hebben voor een man

met een zonnebril. Uiteraard hebben we alle tips en lezingen serieus ter harte genomen en bedanken hierbij dan ook de mensen die hun best hebben gedaan,
maar wat ik al zei: Gizmo kregen
we er niet mee terug. Ik ben er inmiddels aardig achter wat er met
ons poezenkind gebeurd kan zijn:
Er loopt hier een geile, ongecastreerde kater in de buurt die achter de krolse vrouwtjes aan zit. Hij
sproeit zich een ongeluk, mauwt
semi-stoer om zich heen en zet
enorme geurvlaggen. Ik heb de
indruk dat poezen helemaal niet
op deze baas zitten te wachten.
Hij heeft vieze korsten in zijn nek
en zou zich eens wat beter moeten wassen. Ja, sukkel, daar worden de meisjes niet echt opgewonden van! Ook poept hij bij
ons in de tuin en begraaft dat
vervolgens niet, dus we vermoeden dat het hier zelfs een zwerver betreft, maar deze macho terroriseert de boel dus behoorlijk.
En onze veel te lieve Gizmo’tje is
daar niet tegenop gewassen. We
hebben onze zoon altijd geleerd
dat slaan nooit iets oplost, maar
onze kat, die notabene zijn eigen
terrein niet meer op wil en zijn
huis niet meer in, mag hem, wat
mij betreft, volledig knock-out
rossen. Opzouten jij! De glazen
water die ik naar hem toewerp
helpen vooralsnog niet, maar ik
blijf het proberen.
Ik hoop dat de krolse periode snel
achter de rug is en dat wij kater
Giz weer in onze armen kunnen
sluiten, want we missen hem. Hij
is, zoals dit verhaal wel weer vertelt, de liefste!

maskers van de jongens en meiden zijn voor het Flower Festival aangevuld met dertig maskers van verschillende professionele kunstenaars. Zeker een kijk-

je gaan nemen of zelf aan de slag!
Tijdens het festival op 16 en 17 juni zijn er van 12.00 tot 17.00 uur
workshops masker beschilderen
voor jong en oud.

Update kat

Workshops tijdens Flower Festival

Maskers van Werkschuit
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival deze zaterdag 16
en zondag 17 juni zijn in de hal
van de Beach aan de Oosteinderweg zeventig, kleurige maskers
uit Venetië te bewonderen. Zo’n
veertig hiervan zijn beschilderd

met bloemen- en plantenmotieven door kinderen van De Werkschuit. De leerlingen van Annefie van Itterzon hebben bijzonder
hun best gedaan op deze kunstwerkjes en de maskers zijn het
bewonderen meer dan waard. De
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Daniëlle Jonker: ‘Zaai
gaf mij het juiste zetje’
Aalsmeer - Daniëlle Jonker is een
oud Zaailing van de eerste lichting. De Nieuwe Meerbode wil
van haar weten hoe het nu na
twee jaar ondernemerschap met
haar gaat.
“Het was nooit de bedoeling om
dit als hobby te doen. Je begint
aan een bedrijf en dat wil je succesvol maken.” Tegenover mij zit
een ongelooflijke energieke en
enthousiaste vrouw die wist wat
zij wilde toen zij aan het Zaai
coachtraject begon, doch er alleen maar van had durven dromen dat het succes met Soep
Aalsmeer haar al zo snel ten deel
zou vallen. Dat zij daar keihard
voor werkt staat als een paal boven water. “Ik kom uit een gezin
met veertien kinderen en mijn
vader zei altijd: Van hard werken
gaat niemand dood. Ik heb wel
geleerd om aan te pakken. En ondernemen is ook risico durven
nemen, anders kom je niet waar
je wilt komen.”
Soep Aalsmeer
Als Daniëlle ’s morgens vroeg
met haar honden door het bos
loopt hoort zij regelmatig: “Kijk
daar heb je het soepvrouwtje uit
Aalsmeer.” Of mensen die snel
het raampje van de auto opendoen om met duim omhoog te
melden: “De soep was lekker.”
Twee jaar geleden startte Daniëlle met het maken van 50 liter vegetarische soep per week. Inmiddels zijn dat een paar honderd liter geworden, heeft zij een eigen
bedrijfspand aan de Machineweg
en zijn er serieuze plannen voor
uitbreiding, de tekeningen liggen klaar. Er is zelfs een geweldige leuke medewerkster bijgekomen waarmee het goed klikt.
“Als je zoveel klanten binnenkrijgt dan komt er een punt dat je
het niet meer in je eentje redt.” En
zestig uur per week werken ligt al
behoorlijk boven het gemiddelde. Vooral als je ook nog de ambities hebt om marathons te lopen.
“Ik ben heel veel op pad geweest
- en dat doe ik nog steeds - ben
mij blijven verdiepen in de markt

waar precies de behoefte ligt en
waar ik met mijn bedrijf kan inspringen.” Haar klanten komen
niet alleen uit Aalsmeer zoals
onder andere Ballonnenservice,
maar ook uit Amsterdam, Amstelveen en van Schiphol. Zij betrekt
zoveel mogelijk producten van
de lokale ondernemers, dat vindt
zij belangrijk. Zo’n 25 verschillende eigen recept soepen heeft zij
al gemaakt. En op verzoek van
haar klanten wordt het assortiment uitgebreid met raw juices
en vegetarische salades. Het lijkt
met haar concept, wijze van werken, benadering klanten voor de
hand liggend dat Daniëlle Jonker is genomineerd om startende
ondernemer van het jaar 2018 te
worden.

24e Jaarmarkt Kudelstaart

Kudelstaart - Volgende week
woensdag 20 juni wordt voor de
24ste keer de jaarmarkt in Kudelstaart gehouden van 14.00
uur tot 21.00 uur. Dit is altijd een
uiterst gezellige dag voor velen.
Er is veel te doen voor jong en
Persoonlijke coach-sessie
“Wat Zaai voor mij heeft bete- oud. Er is muziek van Jan Sprinkent?” Daniëlle hoeft niet lang na gintveld , er zijn optredens van SV
te denken. “Dat was de persoon- Omnia en op het plein is een bar.
lijke coach-sessie. Het was pre- Ook voor de jeugd is veel te becies het laatste zetje dat ik nodig had om de stappen te zetten
die ik nu gemaakt heb. Zaai heeft
mij inzicht gegeven in de mogelijkheden en de beperkingen. Ik
geloof in het concept van Soep
Aalsmeer.” Neem voor meer informatie contact op met Zaai project-organisator Kirsten Verhoef,
telefonisch via 0297-366182 of
via e-mail: kirsten@syltsupport.nl. Aalsmeer - Volgende week zaterdag 23 juni organiseren de derdeJanna van Zon
jaars leerlingen van Wellantcollege de Groenstrook hun eigen uitgaansavond in N201. De afgelopen tijd werden zij met het project ‘Do-it!’ uitgedaagd om hun
ultieme culturele uitgaansavond
te bedenken en nu, bijna drie
maanden later, zijn de beste ideeen samengekomen in een vet
evenement onder de naam ‘Lit’.
Twee keer per jaar organiseert
Cultuurpunt Aalsmeer in samenwerking met derdejaarsleerlingen uit Aalsmeer het project ‘Doit!’.
“Met dit project willen we jongeren uitdagen om na te denken
over hun culturele voorkeuren.
Daarnaast willen we de drempel
tot cultuur zo laag mogelijk maken. We willen ze laten inzien dat
cultuur meer is dan een schilderij of een opera, maar dat ook het
bezoeken van een concert of DJoptreden cultuur is”, aldus Lennard Gols, combinatiefunctionaris bij Cultuurpunt Aalsmeer. De
jongeren zijn niet alleen actief
betrokken bij de totstandkoming
Jaap Bond. Hij gaf als voorbeeld van het programma, maar zij helde ondernemersverkenningen pen ook mee het event te pronaar de ruimtebehoefte van on- moten. Zo zijn zij druk bezig met
dernemers. Hierbij zijn 400 on- het verkopen van kaartjes. Het
dernemers een voor een bezocht wordt een avond vol optredens
en geïnterviewd over hun toe- en workshops
komstplannen. Met de resulta- Het project heeft bewezen erg
ten hiervan maken de lokale en succesvol te zijn onder de jeugd.
provinciale overheden in over- In eerdere edities waren StukTV,
leg met ondernemers ruimtelijke
plannen voor de toekomst.
Yvonne Peters licht toe: “Met de Met een jaaromzet van 4,7 milbijdragen van gemeenten wordt jard euro, 12,5 miljard bloemen
samenwerking tussen kennisin- en planten en 3.000 medewerstellingen en ondernemers op- kers is de veiling een belangrijgezet en zorgt de Greenport ke economische factor en werkAalsmeer voor subsidie. De afge- gever in de Greenport. Coen Melopen jaren ontving de Greenport ijeraan, manager Public Affairs,
Aalsmeer meer dan 4 miljoen eu- vertelde over de veranderende
ro Europese subsidie voor inno- rol van de marktplaats. Kopen gevatie in de sector. Dit heeft bijge- beurt steeds meer op afstand en
dragen aan de ontwikkeling en digitaal en ook de stromen bloekracht van de sector in de regio.” men gaan vaker rechtstreeks van
de teler naar de klant. De bloemenveiling past zijn bedrijfsvoeKopen op afstand
De raadsleden kregen uiteraard ring daarop aan en daarmee verook het verhaal van bloemen- andert ook de samenstelling van
veiling Royal FloraHolland te ho- het medewerkersteam.
ren, de grootste marktplaats voor
Duurzame initiatieven
sierteelt in de wereld.
Onder leiding van Jeroen Nobel,
voorzitter Stichting Greenport
Aalsmeer én burgemeester van
Aalsmeer, kregen raadsleden de
ruimte om vragen te stellen. Er
was veel belangstelling voor de
duurzame initiatieven in de regio en onder andere voor de huisvesting voor arbeidsmigranten.
Na de zomer krijgt deze bijeenkomst een verdieping in de praktijk. Raadsleden worden dan uitgenodigd voor een bezoek aan
een sierteeltbedrijf in de eigen
gemeente.

Tastbare projecten dankzij samenwerking

Raadsleden bijgepraat
over Greenport
Aalsmeer - In de ochtend van
maandag 11 juni bezochten ruim
40 raads- en statenleden bloemenveiling Royal FloraHolland.
Hier werden zij in korte tijd bijgepraat over de sierteelt als economische motor van de regio.
In de Greenport Aalsmeer werken
zes gemeenten (Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen,
Uithoorn, Haarlemmermeer en
Aalsmeer) samen op de thema’s
Duurzaamheid, Bereikbaarheid,
Ruimte, Arbeidsmarkt en onderwijs en Innovatie. Dit alles met als
doel om de internationale concurrentiekracht van het sierteeltcluster te versterken.
Jaap Bond, voorzitter van de
Stuurgroep Greenport Aalsmeer
en
gedeputeerde
Provincie
Noord-Holland, en Yvonne Peters,
bestuurslid en wethouder Kaag
en Braassem, gaven de raadsleden mee dat de samenwerking
écht tastbare projecten oplevert.
“De laatste jaren zijn projecten
tot stand gekomen die een gemeente of provincie nooit alleen
voor elkaar had gekregen”, aldus

Activiteiten overzicht

leven. 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. Hopelijk werkt het weer ook
weer mee.

Op zaterdag 23 juni in N201

Jongeren organiseren
eigen uitgaansavond
Monica Geuze, Josylvio en Teske
de hoofdact.
Riffi en Manpowerr
Dit keer is niemand minder dan
rapper en headliner Riffi gestrikt
voor een vette liveshow. Naast
de show van Riffi zijn ook de hele avond workshops te volgen.
Zo komt designer Manpowerr laten zien hoe je kleding pimpt. Hij
geeft tips en tricks en geeft zelfs
ter plekke een gepimpte jas weg.
Ook kun je de hele avond workshops DJ, rap en fashion volgen
of je wagen aan een potje Fifa.
En buiten kun je losgaan bij het
feestje van Dock Aalsmeer met
onder andere Makkie en Krankjoram.

Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 20 juni, een
Schilderen met Henk van
heerlijk 3 gangendiner met
Utrecht: Op dinsdag 26 juni is
o.a. een kip cocktail, wiener
er weer een schilderles onder
schnitzel met garnituur, releiding van Henk van Utrecht.
mouladesaus, witlof met ham Er wordt deze middag geschilen kaas, Kudelstaartse rauwderd met acrylverf. We beginkost, duchesse aardappelen
en een chocoladebavarois voor nen om 14.30-16.30 uur.
maar €13,- Voor reserveringen Graag van te voren even
opgeven . Consumpties zijn
tel. 0297-820979.
ook hier voor eigen rekening.
Vrijdag 22 juni kunt u
genieten van een 3 gangenmenu bestaande uit: gebonden romige kerriesoep, kiprollade met tutti - frutti, koude
shaslicksaus, Franse boontjes + uitgebakken spekjes,
komkommer salade, aardappelkroketjes en aardbeien
met slagroom voor maar
€13,-. Voor reserveringen
tel. 0297-820979.
Vaderdag in voor Elkaer: op
zondag 17 juni is het vaderdag, vanaf 14.30-16.30 uur
is het wijkpunt geopend voor
een gezellige “borrelmiddag”
met een hapje van het huis
Komt u ook gezellig even
langs?

Sjoelmiddag: 28 juni
Op donderdag 28 juni is er
weer sjoelen in wijkpunt
Voor Elkaer, vanaf 14.3016.00 uur. Ervaring is niet
nodig, als u een keer mee
wilt doen bent u van harte
welkom... Deelname is gratis.
Alleen uw consumptie is voor
uw eigen rekening
Westernmenu in de maak:
Op vrijdag 29 juni is er
weer een thema maaltijd in
wijkpunt Voor Elkaer... Deze
keer gaan wij een maaltijd
geheel in de western sfeer
bereiden. Durft u aan te
schuiven voor een heerlijke
maaltijd? Geef u dan op bij de
gastheer of gastvrouwen op
telefoonnnr: 0297-820979.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Oer-Audio zet zich in voor
mensen met dementie
Aalsmeer - Oer-Audio is een jong
bedrijf in Aalsmeer dat zich inzet voor ouderen: Iedereen moet
toegang kunnen hebben tot muziek, ook ouderen met dementie.
Oer-Audio is nieuw en richt zich
op radio’s, muziekspelers, platenspelers, tablets en interactieve fotolijsten voor ouderen. Eén
van de speerpunten die zij uitdraagt is dat iedereen toegang
moet kunnen hebben tot muziek.
Muziek speelt vaak een grote betekenis in de levens van jong en
oud. Toch ziet men vaak dat wanneer iemand ziek wordt, muziek
ook verdwijnt. Dit terwijl muziek juist dan van enorme toegevoegde waarde is. Oer-Audio
zet zich in het bijzonder ook in
voor mensen met dementie. Momenteel is Oer-Audio volop bezig met de introductie van een
nieuw product: een muziekspeler
speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. De eenvoudi-

ge bediening maakt het gebruik
voor iedereen mogelijk. Daarnaast heeft de muziekspeler de
traditionele vormgeving van een
radio van vroeger en is deze bedoeld om iemands eigen favoriete muziek op te zetten. Dit zorgt
voor een mooie combinatie: Herkenbare muziek uit een herkenbaar apparaat. Interesse en/of
vragen? Kijk eens op de website:
www.oer-audio.nl.

Ondersteuning gehandicapte sporters

van de Mike Multi Foundation reageert hier op: “Hoe fantastisch is
het dat ondernemend Aalsmeer
ons ondersteunt om de gehandicapte sporters te laten doen wat
zij het liefste doen!”

Geschikt
De mannen van Geschikt sluiten de avond af met een zwoele
DJ set vol hiphop, R&B en andere
tophits. Kortom, als jij zin hebt in
een toffe avond vol muziek, workshops en verrassingen, dan moet
je hier bij zijn! De deuren van
N201 aan de Zwarteweg openen
om 19.30 uur en de workshops
starten om 20.00 uur. Iedereen
tussen de 13 en 18 jaar is welkom,
ook als je niet uit Aalsmeer komt!
Tickets kosten 5 euro per stuk en
zijn te verkrijgen bij de organiserende leerlingen van de Groenstrook of door een mail te sturen
naar lgols@cultuurpuntaalsmeer.
nl.

3.500 Euro voor MMF na
zonnebrillen actie
Aalsmeer - Zaterdag 12 mei was
weer de jaarlijkse Geraniummarkt
in het Centrum. Ook dit jaar verkocht Ed Kriek Optiek allerlei brillen tegen lage prijzen in de kraam
buiten de winkel aam de Stationsweg. Al om half 8 in de morgen stonden de eerste kopers in
de rij. Alle bekende merken lagen
in de kraam.
De Mike Multi Foundation was
ook aanwezig, want dit jaar ging
de helft van de opbrengst van de
verkoop naar dit goede doel. De
dames en heer stonden met een
eigen MMF balie koffie en thee te
schenken voor een ieder die dit
wilde en daar werd gretig gebruik
van gemaakt.
Sander van Ed Kriek Optiek vertelt: “Het is heel simpel. MMF
doet veel goeds voor Aalsmeer
en omstreken en dat stimuleren
wij graag. Wij zetten ons graag
ook dit keer weer in voor een an-

Al met al weer een zeer geslaagder en dat is waar de Foundation de actie met de hele mooie opvoor staat.” Mike van der Laarse brengst van 3.500 euro!

Sander van Ed Kriek Optiek en Heidi van de Mike Multi Foundation.

14 juni 2018 15

Junior Pramenrace
2018

Ofﬁciële startlijst
van 14e Junior
Pramenrace

Aalsmeer - Tijdens de sportmiddag afgelopen zaterdag
in The Beach is de startvolgorde bepaald voor alle deelnemers aan de Junior Pramenrace. Tijdens allerlei spelletjes
waren punten te verdienen en er is flink gestreden om een
zo laag mogelijk startnummer. Het nieuwe team De Spider Busters mag als eerste de Penta starten. Deze jongens
en meisjes hebben de nummer één van vorig jaar, Tot dat
‘t Zinkt Junior, weten te passeren. Maar het wordt vast een
bijzondere ‘strijd’, want Tot dat ‘t Zinkt volgt direct als nummer twee. De Junior Wijzen uit het Oosten mag als derde
team gaan varen. Een behoorlijke stijging ten opzichte van
vorig jaar. Toen als achtste geëindigd. De Junior Pramenrace start aanstaande zaterdag 16 juni om 13.00 uur bij het
Stokkeland, achter het gemeentehuis. Publiek is uiteraard
van harte welkom, zowel bij de start als bij de finish en de
prijsuitreiking vanaf ongeveer 15.15 uur. Het verzamelen
bij het startpunt is vanaf rond 12.00 uur. Het is alweer de
veertiende editie en thema is Superhelden.

dag
Start zater
et
om 13.00 bij h
Stokkeland

Dit jaar andere route en andere opdrachten

14e Junior Pramenrace: Superhelden!
Aalsmeer - De route voor de Junior Pramenrace is dit jaar is iets anders dan vorig jaar. De opdrachten zijn ook anders. De
start is wel hetzelfde: Aanstaande zaterdag
16 juni om 13.00 uur vanaf het Stokkeland.
Natuurlijk ben jij er dan bij en hopelijk veel
vriendjes, ouders en familie om alle superhelden (het thema) uit te zwaaien en succes te wensen.
Puzzelen
Bij de posten waar je één keer langs komt,
kan je de rode draad vinden. Deze rode
draad is een puzzel die, als je alles goed
hebt, je aan het einde van de race het antwoord geeft. Voor de rode draad krijg je
van SPIE een tasje met puzzelstukjes mee.
Zelf moet je een spandoek meenemen en
een stift. Hoe gaat het in zijn werk. Je komt
bij een post en ziet daar de helft van een
duo staan op een bordje, bijvoorbeeld Katrien Duck. Dan kijk je in je tasje en gaat op
zoek naar Donald Duck. Op de achterkant
staat iets. Als je alle posten hebt gehad, dan
kan je gaan puzzelen met de achterkanten.
En wat er uit komt (een zin) schrijf je op je
spandoek.
Ansichtkaarten
Natuurlijk zijn er ook ‘normale’ opdrachten.
Na de start, ga je naar post Buzz Lightyear
(Zotte Wilg). Hier lever je de zelf gemaakte en bedachte superheld in. Let er op dat
je startnummer er wel op staat. Ingeleverd?
Dan doorvaren naar Mega Mindy, zo heet
de post bij de Aardbeienbrug. Hier krijg je
een ansichtkaart. Hier schrijf je wat leuks op
(neem een pen mee) en lever de kaart later in op het Stokkeland. Alle kaarten gaat
het SPIE-bestuur brengen naar mensen die
niet zo vaak post krijgen. Na Mega Mindy
door naar Captain America, de post op het
Praamplein. Hier haal je het formulier met

verschillende superhelden uit de tas en ga op de radio te horen. Hoe cool is dat dan…
je goed kijken welke superhelden jij alle- Niet vergeten om hier weer superhelden
maal ziet. Heb je ze gezien? Dan kruis je ze aan te wijzen.
af op je papiertje.
Drinkpauze
Geheime opdracht
Van al die spelletjes krijg je vast dorst, dus
En varen maar weer (zwaai nog wel even hoogste tijd om naar Brandweerman Sam
naar de bewoners van het zorgcentrum) te gaan op Nova Zembla. Hier mag iedernaar Captain Man and Kid Danger. Zij zit- een de praam uit om wat te drinken te pakten bij Joseph aan de Poel. Wat je hier moet ken en om punten te gaan verdienen met
doen blijft nog even geheim. Dat hoor Limo Pong. Voordat je gelijk de bocht om
je vrijdag op de radio bij het programma gaat met varen moet je eerst om de boei
Let’s go van 18.00 tot 19.00 uur op Radio heen varen. Doe je dit niet, dan krijg je een
Aalsmeer. Daarna weer langs bij Mega Min- X en dat betekent dat je net verdiende pundy, nu mag iedereen gaan zingen. En wel ten van de Limo Pong niet mee rekenen.
het liedje ‘Klaar voor de start’ van Kinderen Dat zou zonde zijn, want dan moet je bij de
voor Kinderen. Hebben jullie goed gezon- Hulk (Peter Moolhuysen) wel heel veel pungen dan krijg je een vinkje achter je naam ten gooien met eieren gooien (iedere deelen vaar je voor de tweede keer naar het nemer één ei meenemen). Allemaal weer in
Praamplein.
de boot en rustig doorvaren naar het Zwet.
Hier kan je het item wat je hebt gekregen
Selfie bij Roooz
bij the Tundermans weer inleveren. Wel opHier lever je het superhelden formulier in en letten dat je startnummer erop staat.
maak je een selfie met de mooie bloemen
van Roooz. Dit weekend vindt namelijk ook Limonade en koekjes
het Flower Festival plaats en speciaal voor Dan doorvaren naar Robin Hood bij de IJzede Junior Pramenrace is een bloemstuk ge- renbrug. Je weet wat Robin Hood doet, die
creëerd waar alle teams een selfie bij moe- geeft etenswaren aan de armen. Dus, dat
ten maken. De seflie kan gestuurd worden gaan alle deelnemers ook doen. Elk team
sturen naar het volgende telefoonnum- moet in ieder geval één fles limonade en
mer: 06-83302389. De foto’s komen op fa- één pak schoolkoekjes inleveren bij deze
cebook te staan. Dan weer varen naar the post. Wat gaat Robin Hood met deze spulThundermans, bij de Oude Werf. Hier krijg len doen? Die worden gebracht naar de
je iets en hier moet je het startnummer van Voedselbank in Aalsmeer (dus een extra
je team opschrijven (wel stift meenemen). flesjes limonade is niet erg). Nu is het tijd
Verder varen maar weer, naar Batman, de om te gaan puzzelen met de rode draad en
batmobile ligt zaterdag bij Topsvoort en terug te varen naar het Stokkeland. Zorg erhier ga je de praam uit. Wacht wel even tot voor dat je uiterlijk 15.00 uur terug bent.
deze stil ligt! Hier kunnen punten gescoord Hier lever je de ansichtkaart in en op verworden bij het sjoelen. Alle sjoelstenen in toon van je startnummer kan je een herinde gaten, dan weer de praam of bok in en nering aan de Superhelden Junior Pramenhup naar de post Catwoman. Hier ligt Radio race ophalen. En daarna is het wachten op
Aalsmeer met de boot. Wie weet ben jij live de einduitslag. Veel succes!

De officiële startlijst ziet er als volgt uit:
1. Spider Busters, Roy Theijsen.
2. Tot dat ‘t Zinkt Junior, Kevin Spring in t Veld.
3. De Junior Wijzen uit het Oosten, Frank Weening.
4. Aprameja, Aster v/d Bosch.
5. Slinger ‘m d’r in, M. Maarse.
6. Junioren van de 6 Provinciën, Bianca Renkens.
7. De Pennetjes, Quirine Bol.
8. Goet Foud, Maud Damme.
9. Junior Stenhuismaatjes, Jordy Brouwer.
10. De Huftertjes, Inge Tent-Spaargaren.
11. YoYojozefgang, E. de Vries.
12. De Dolfijnen (Scouting), Marcel Harting.
13. Kleine Keuregies, Jos van Ackooy.
14. Zeeuwse kruumels, Jeroen Weij.
15. Dirk en de Piraten, Vincent Jongkind.
16. No Stress Mini’s, Veronique Norbart.
17. Aaltje Bagger Junior, A. Hollander.
18. Junior Prutpraam, Miranda Kooij.
19. Kids van De Vlijtbuiters, Annemarie Vuijk.
20. De Buurtmeisjes, Heleen van der Meer.
21. OK-team 2, Mirjam Alderden.
22. OK-team 1, Mirjam Alderden.
23. De Antoniushelden, Charlotte Braat.

Prijzen voor beste drie en mooiste praam

Junior helden in jury van
14e Junior Pramenrace

Aalsmeer - Natuurlijk gaat het zaterdag voornamelijk om
het plezier wat alle deelnemers aan de Junior Pramenrace
met elkaar gaan hebben. Maar er zijn ook nog prijzen te
verdienen. Want het team dat het beste is geëindigd, dus
heel veel punten heeft behaald en binnen de tijd de finish
heeft bereikt. Die wint de eerste prijs. Dat is een mooie beker en de winnaars mogen met het hele team gaan eten
bij The Beach. Natuurlijk krijgten de nummers twee en
drie ook een beker. Verder is er de pechprijs, het gebroken
touwtje. En het team met de mooiste geknutselde superheld, wint ook een etentje bij the Beach. En dan nog de Rode Lantaarn, deze prijs is voor de hekkensluiter. Het team
wat het langste er over heeft gedaan (maar natuurlijk wel
alle opdrachten heeft gedaan).
De jury gaat ook nog een prijs uitreiken, namelijk aan het
team wat de gaafste praam heeft. De jury bestaat uit echte junior helden. Want, wat dachten jullie van Tim Vermeulen, hij heeft vorige week twee keer de Alpe d’Huzes op gefietst, Dit deed hij om geld te verzamelen om een medicijn te ontwikkelen om kanker de wereld uit te helpen. En
Yfke Serne maakt deel uit van de jury. Yfke is in de nacht
van 4 op 5 mei samen met een groep volwassenen gaan
hardlopen om het bevrijdingsvuur van Wageningen naar
Aalsmeer te brengen. Natuurlijk zit ook burgemeester Jeroen Nobel aanboord om te kijken of alles goed gaat. En
Jacco Penne vaart de juryboot. De juryboot is duidelijk
zichtbaar dus als je de juryboor ziet varen, is zwaaien misschien wel handig...

Tip:
Vrijdag naar de
radio luisteren!
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Sportmiddag

Nieuw team wint de sportmiddag

Spider Busters mag als
eerste vertrekken!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9 juni hebben ruim 100
kinderen hun best gedaan in
the Beach om het beste startnummer te bemachtigen voor
de Junior Pramenrace. Niet alleen konden ze punten verdienen door de spelletjes
goed te doen, maar ook door
andere teams aan te moedigen. Het was daardoor een
gezellige, drukke boel op het
zand.

meest leuke grappen en grollen. Aangevuld met de wat
meer verzorgende types en
als laatste nog de helden die
zorgen voor chemie en ware teamspirit! De deelnemende Superhelden van De Spider Busters zijn: Stijn Kerkhoff,
Des van der Meer, Sid van
der Meer, Kas van der Stokker, Luuk van der Stokker, Rick
Theijssen, Jessie Plug, Naomi
Plug, Max Simmelink en Billy Severens. Deze tien superAllerlei spelletjes
helden worden ondersteund
Na de oranje race (wie trekt door een zestal super sporde meeste oranje artikelen tieve, snelle, en sterke vaders:
aan), zak door het gat-gooi- Sebastiaan van der Meer, Ron
en, Aalsmeers bowlen, scrab- Kerkhoff, Guido Zwart, Jeroen
ble, ring spie-tsen, en juni- Plug, Jeroen van der Stokker
or touwtrekken, was er tijd en Roy Theijssen.
voor een ijsje en wat limonade. Toen de punten waren op- Superhelden
geteld, konden de tasjes wor- In totaal namen 23 teams deel
den uitgedeeld en gingen de aan de sport- en spelmiddag
Spider Busters met startnum- van SPIE. De teams, die niet
mer 1 naar huis. Als tweede aanwezig waren in de Beach,
mag aanstaande zaterdag 16 kunnen aanstaande zaterjuni de winnaar van vorig jaar, dag 16 juni op het Stokkeland
team Tot dat ’t zinkt, de penta hun starttas ophalen. De Juniaantrekken en team De junior or Pramenrace start hier om
Wijzen uit het Oosten mag als 13.00 uur. Verzamelen vanderde vertrekken.
af 12.00 uur. Publiek is uiteraard van harte welkom om de
Uitgebalanceerd team
deelnemers uit te zwaaien.
Winnaar De Spider Busters is, De Junior Pramenrace heeft
zoals ze zelf zeg, een fantas- dit jaar als thema Superheltisch uitgebalanceerd team den. Heel benieuwd hoe de
met Spidermans en Catwo- jongens en meisjes aan de
mens! Als ware helden doet start verschijnen.
dit team nu voor de derde
keer mee! De groep bestaat Wie is hun grootste held? De
uit een aantal helden, die en- Junior Pramenrace heeft als
kel genoegen nemen met de eindpunt ook het Stokkeland
eerste prijs. Winnen is hun (achter het gemeentehuis) in
motto! Verder lopen er een het Centrum waar rond 15.00
paar rond, die zorgen voor de uur de feestelijke prijsuitreinodige ontspanning met de king wordt gehouden.

Foto’s: Kicksfotos.nl

20

14 juni 2018

Sieraden weg na
insluiping

Dinsdag en donderdag vergaderingen in gemeentehuis

Zuiderkerk, inrichting VVA-terrein
en plan Waterfront in commissies
Aalsmeer - Volgende week dinsdag 19 en donderdag 21 juni komen de fracties bijeen in het gemeentehuis voor de maandelijkse vergaderingen van de commissies Ruimte en Economie en
Maatschappij en Bestuur. Na de
opening door voorzitter Dirk van
Willegen wordt dinsdag eerst gepraat over de bestemmingsplannen ‘Herziening Kudelstaartseweg 67-73’, ‘Green Park Aalsmeer,
deelgebied 6’, ‘Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV’ en ‘Herziening Zuiderkerk’. Vervolgens
komen de herinrichting van het
voormalige VVA-terrein en het inrichtingsplan Waterfront aan de
orde. De vergadering wordt besloten met het vragenkwartier,
maar hierna zijn nog niet alle onderwerpen besproken.
Aanleg Molenvlietweg
Besloten is om de vergadering
Ruimte en Economie voort te zetten op donderdag, na de commissie Maatschappij en Bestuur vanaf 21.15 uur. Agendapunten zijn
dan onteigening bestemmingsplan Green Park Middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West), uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 20182019, aanleg Molenvlietweg en
vaststellen voorlopig ontwerp
Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV). Voor de aanleg van
de Molenvlietweg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg

wordt een krediet gevraagd van
iets meer dan 2,5 miljoen euro
en dit bedrag is inclusief de aanleg van twee rotondes. De aanleg wordt afgestemd met de realisatie van de Burgemeester Hoffscholteweg, de aanleg van de
Middenweg en de OLV Greenport
Aalsmeer. De planning is om dit
jaar nog te starten met het verleggen van kabels en leidingen,
in 2019 met de aanleg van de verharding en afronding in 2020. De
commissie Maatschappij Bestuur
begint donderdag om 20.00 uur,
staat onder voorzitterschap van
Willem Kikkert en te behandelen onderwerpen zijn de algemene subsidieverordening 2018, beschikbaar stellen van middelen
voor participatie jongeren uit gezinnen met een laag inkomen en
regionale samenwerking.

ling van de locatie Zuiderkerk aan
de Hortensialaan betreft de realisatie van 55 (zorg)appartementen
waarbij minimaal de helft van de
woningen (30) in de sociale huursector zal gaan vallen.

het ontmoetingsplein, bruggen
en bewegwijzeringen. De uitvoering gaat afgestemd worden met
alle in de omgeving uit te voeren
plannen, waaronder de bouw van
de fusieschool, realisatie van woningbouw langs de Zwarteweg
(maximaal 24 woningen) en de reconstructie van de Burgemeester
Kasteleinweg.

Subsidie SLS
Het groene doepark kan verwezenlijkt worden dankzij een subsidie van Stichting Leefomgeving
Groene recreatieve invulling
Schiphol (SLS), net als het recreVoor het voormalige VVA-terrein atieve inrichtingsplan Waterfront
heeft de gemeente ervoor geko- tussen het surfeiland en de 1e J.C.
zen om het plangebied een groe- Mensinglaan. Doel is om de zichtne en recreatieve invulling te ge- baarheid en recreatieve gebruiksven. Hierdoor ontstaat een groot mogelijkheden van de oevers van
aaneengesloten parkachtig ge- de Westeinderplassen te vergrobied tussen de Legmeerdijk, Bur- ten. Subdoelen zijn het verstergemeester Kasteleinweg, Zwar- ken van water- en oeverrecreatie
teweg, Dreef en Beethovenlaan. en het realiseren van een wandelEr is reeds een vlekkenplan ge- boulevard. De SLS heeft als voormaakt waarop de belangrijkste waarde voor subsidie gesteld dat
nieuwe functies een plek heb- in 2020 gestart moet zijn met
ben gekregen in combinatie met de uitvoering van dit project. Er
een hoofdstructuur met waterlo- wordt van uitgegaan dat de voorpen en paden. Er zal zoveel mo- ziening in 2021 opgeleverd kan
gelijk gebruik gemaakt worden worden, echter wanneer in devan bestaande waterlopen en be- ze planperiode de BurgemeesKudelstaartseweg 67-73
Het perceel Kudelstaartseweg 67- plantingen. Het inrichtingsplan is ter Kasteleinweg wordt opgebro73 betreft het voormalige be- een voorlopig ontwerp en is uit- ken, moeten de Stommeer- en Kudrijfsterrein net voor de fortbocht. gewerkt door de klankbordgroep, delstaartseweg in gebruik blijven.
Het initiatief omvat de bouw van die bestaat uit een groep van on- Dit kan vertraging teweeg brenmaximaal vijf woningen (waarbij geveer twintig betrokken en en- gen voor de realisatie van het Wa1 reeds bestaande woning wordt thousiaste inwoners. Verschillen- terfront. De vergaderingen van de
vervangen). Het concept bestaat de onderdelen moeten nog ver- commissies op dinsdag en donuit de inrichting als agrarisch der uitgewerkt worden in overleg derdag zijn openbaar, belangstelbouwperceel. Dit houdt in dat de met doelgroepen. Dit betreft on- lenden zijn welkom in de raadwoningen gaan bestaan uit een der andere de skatevoorziening, zaal, aanvang 20.00 uur.
boerenwoning als hoofdgebouw
en vier woningen in de bijgebouwen, bestaande uit een hooiberg
(1 woning) en een boerenschuur
(3 woningen). De herontwikke-

Op 23 juni op Museumplein, Amsterdam

Landelijke protestactie
tegen luchtvaargroei
Amstelland - Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse
luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart
(LBBL) opgericht. Zij vinden dat
de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van
luchtvaart en prioriteit geven aan
de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat. Net als alle ondernemingen in Nederland,
moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen. Op vliegtickets en
vliegtuigbrandstof moeten met
spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus
en auto. In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen
een prominente plaats krijgen,
zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen. Het alsmaar toenemende vliegverkeer
op Schiphol veroorzaakt ernstige
geluidshinder en luchtvervuiling.
Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het
verplaatsen van vakantievluchten
naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange
laagvliegen. Ook voor uitbreiding
van het aantal vluchten op de
luchthaven in Rotterdam is geen
draagvlak; als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt
daar steeds meer over woonwijken gevlogen. In het zuiden van
het land hebben de omwonen-

den van Eindhoven Airport in de
afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen
en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder
en de luchtverontreiniging. Bij
vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van
vrachtvliegtuigen die niet alleen
henzelf, maar ook het toerisme
in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners
rondom de Drents en Groningse
luchthaven in Eelde evenmin op
groei te wachten. Voor heel Nederland geldt dat omwonenden
van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart
die een toenemende bedreiging
vormt voor het klimaat. Als de
groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels
teniet doen. Om aan de zorgen
uiting te geven en op te roepen
tot een ander beleid, houdt het
LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op zaterdag 23
juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid
door het land. In Amsterdam
wordt de protestactie deze dag
gehouden op het Museumplein.
De aanvang is 13.00 uur. Na het
zomerreces zullen de verenigde
bewonersgroepen eisen en voorstellen presenteren aan regering
en parlement.

Aalsmeer - Tussen dinsdag 5
en vrijdag 8 juni heeft een insluiping plaats gevonden in
een woning in de Chrysantenstraat. Vanwege de warmte hadden de bewoners de
achterdeur open gezet. Waarschijnlijk heeft de inbreker zijn
slag geslagen toen de bewoners even boven waren. Er zijn
diverse sieraden gestolen, onder andere een zilveren ketting, manchetknopen en twee
horloges. De diefstal uit een
kastje werd zaterdag 9 juni ontdekt.

Vals euro’s na
verkoop mobiel
Aalsmeer - Op zondag 10 juni
rond half elf in de avond is een
bewoner van de Marktstraat
opgelicht door een koper van
zijn mobiele telefoon. Via internet had de inwoner zijn mobiel te koop aangeboden. De
koper was geïnteresseerd, betaalde het gewenste bedrag en
ging er vandoor. Hij was al weg
toen de inwoner merkte dat er
afgerekend was met acht valse briefjes van 50 euro. Let op
bij verkopen (en aankopen) via
internet en bekijk papiergeld
voordat de deal rond is altijd
eerst goed.

Lading stenen
op straat

Zwaar letsel na
mishandeling
Aalsmeer - Op donderdag 7
juni rond half vier in de middag heeft een zware mishandeling plaatsgevonden in de
Geraniumstraat. Een 66-jarige in Aalsmeer verblijvende
man had flinke klappen gehad
van een stel landgenoten. De
buurtregisseur en de recherche zijn een onderzoek naar de
daders gestart. De naam van
één van de daders is inmiddels
bekend. Hij gaat getraceerd en
gearresteerd worden voor verhoor.

Autosleutels in
verkeerde bus
Aalsmeer - Een grappig voorval heeft woensdag 6 juni
plaatsgevonden in de Cyclamenstraat. Een bewoner zag
een auto voor de deur stoppen. Hier stapte een man uit
en die liep vervolgens zijn tuinpad op. De bewoner liep naar
de deur, opende deze, maar de
man was alweer verdwenen. In
de brievenbus vond hij de sleutels van de geparkeerde auto. Met agenten is geprobeerd
de eigenaar van de auto te vinden. De eigenaar bleek om de
hoek te wonen. De autosleutels waren ‘gewoon’ in de verkeerde brievenbus gegooid.

Gestolen fiets
snel retour

Aalsmeer - Op maandag 11 juni tussen twee en half vier in de
middag is uit een tuin in de JuAalsmeer - Tijdens een surveil- lianalaan een elektrische fiets
lance in de Hornmeer troffen gestolen. Getuigen zagen een
agenten op vrijdag 8 juni rond jongen aan komen fietsen. Hij
half twaalf in de ochtend een stopte, gooide zijn oude fiets
lading stenen aan op de weg. aan de kant en ging er vandoor
De stenen zijn waarschijnlijk met de elektrische fiets. Hij had
van een aanhanger afgevallen. echter het probleem dat de
Voor de veiligheid hebben de fiets op slot was gezet. De reagenten de stenen van de weg den waarschijnlijk dat hij toch
gehaald en aan de kant gelegd. afzag van diefstal en de fiets
achterliet in de brandgang. De
politie heeft een zoektocht in
de buurt gehouden, maar de
jongen is niet meer aangetroffen. De fiets is snel terug gegeven aan de rechtmatige eigeAalsmeer - Op zondag 10 juni naar.
om tien voor zes in de avond is
een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man had uit de
Turfstekerstraat een fiets gestolen. Het bleek echter de lokfiets van de politie te zijn. De Aalsmeer - Om de beroepsdief hadden de agenten snel vaardigheden voor optreden
getraceerd. De dief is een be- door de politie op het water op
kende van de politie. De veel- peil te houden, worden de kopleger is al vaker in de kraag mende weken regelmatig traigevat. Hij zal zich moeten ver- ningen gegeven op de Westeinderplassen. Ook afgelopen
antwoorden bij justitie.
week is getraind en wellicht
hebben inwoners de agenten
in actie gezien. Er wordt soms
met hoge snelheid gevaren,
ook op plekken waar dat niet
is toegestaan, er worden midKudelstaart - Op zondag 10 den op de Poel boeien overjuni rond tien uur in de avond boord gegooid en rare capriwerden de hulpdiensten ge- olen uitgehaald om deze vervraagd naar de Copierstraat volgens weer op te pikken. Er
te gaan voor een reanimatie. wordt ook geschreeuwd, geDe politie, brandweer en am- duwd, gedreigd met geweld en
bulancedienst zijn ter plaat- daarbij worden politiemannen
se gegaan. Ook de traumahe- en -vrouwen aangehouden.
li werd ingezet, maar kon hal- Best een spektakel. “De traininverwege gelukkig weer retour. gen zijn om zo veilig mogelijk
De hulp van de medewerkers te kunnen werken op het movan de ambulancedienst heeft ment dat wij daadwerkelijk in
baat gehad. Het 10-jarige meis- actie moeten komen op het
je kwam bij en begon te huilen. water”, aldus de politie in de
Reanimatie geslaagd!
verklaring.

Aanhouding na
diefstal lokfiets

Politie traint op
het water

Getuigen gezocht van
vernieling winkelruit
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni rond half
vier is de etalageruit van de firma
Romkema vernield. De winkel is
gevestigd op de hoek van de Van
Cleeffkade en de Marktstraat. Een
grote etalageruit aan de kant van
de Van Cleeffkade is ingetrapt.
Ondanks dat er videobeelden zijn
waarop de mogelijk dader(s) zou-

den staan, is de politie op zoek
naar getuigen van deze vernieling en of mogelijke inbraakpoging. Volgens eigenaar Fred
Romkema droeg de vernieler een
grijs joggingpak en gymschoenen. De politie is bereikbaar via
0900-8844 en anoniem melding
doen kan via 0800-7000.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Reanimatie
geslaagd

Fietsster licht gewond na
botsing met scooter
Oude Meer - Even voor zes uur
woensdagavond 6 juni zijn een
scooterrijder en een fietsster met
elkaar in botsing gekomen op de
Aalsmeerderdijk ter hoogte van
Schiphol-Rijk. Een ambulance is
ter plaatse gekomen voor de fietsster. Zij is ter plaatse aan haar ver-

wondingen behandeld en hoefde
uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De scooterrijder kwam
met de schrik vrij. Hoe het ongeval
heeft kunnen gebeuren is vooralsnog onbekend. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.
Foto: VTF – Laurens Niezen
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krant

Voorverkoop kaarten van start

Tijdens Flower Festival in The Beach

Aalsmeer- Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat dit jaar 25 jaar!
Het jubileum wordt zondag 8 juli groots gevierd met het verjaardagsfeest van 11.00 tot 15.00 uur.
Speciaal voor het verjaardagsfeest komt kindertheater Zwuf
naar Boerenvreugd. De voorstelling ‘Biggetje Basje’ zal te zien zijn
in het hooibergtheater. Er zijn
twee voorstellingen, om 11.45
uur en 13.15 uur.

Aalsmeer - Aankomende zaterdag 16 en zondag 17 juni vindt
het jaarlijkse Aalsmeer Flower
Festival weer plaats. Ook dit jaar
maakt Cultuurpunt Aalsmeer
daar deel van uit. Beide dagen
staat het Cultuurpunt met diverse workshops, zoals muziek, dans,
circus en stopmotion, op het Kinderplein in The Beach.
Zowel zaterdag als zondag vinden er in The Beach aan de Oosteinderweg van 11.00 tot 17.00
uur diverse workshops voor alle jeugdige inwoners plaats. De
workshops waaraan je mee kunt
doen maken deel uit van het
nieuwe cursusaanbod van Cultuurpunt Aalsmeer, dat na de zomer van start gaat.
De ideale manier dus om alvast
kennis te maken met een aantal van de cursussen van Cultuurpunt Aalsmeer! Gedurende dit
weekend wordt in The Beach ook

Gratis workshops voor
jeugd bij Cultuurpunt

Groots verjaarsfeest op
de kinderboerderij

Pony rijden en spelletjes
Funny Horse komt met pony’s
naar Boerenvreugd. De kinderen kunnen pony rijden in de
zandwei en meedoen aan vele
leuke spelletjes, zoals de ballonnen opblazen bij de ballonnenkoe, wortelpoepen, varkenshappen, twee emmertjes water halen, Jenga, vier-op-een-rij, muis
vangen en grabbelen. Bij het spijkerbroekhangen zijn leuke prijsjes te winnen. Wat lekkers mag
niet ontbreken bij het verjaardagsfeest! Cakejes versieren, limonade en boerenbroodjes bakken, er kan lekker gesmuld worden bij het feest.
Kaartjes te koop
Om deel te nemen aan de acti-

viteiten hebben de kinderen een
spelletjeskaart nodig. Deze kaarten kosten 5 euro en zijn nu al
te koop in de winkel van de kinderboerderij. Bij aanschaf van de
spelletjeskaart kiezen bezoekers
al welke tijd (11.45 of 13.15 uur)
de kinderen de theatervoorstelling willen bezoeken. Het hooibergtheater is alleen toegankelijk
voor kinderen. Ouders kunnen op
het terras wachten tot de voorstelling is afgelopen.
Winkeltje open
Uiteraard is het winkeltje tijdens
het verjaardagsfeest open om
lekkere versnaperingen te kopen.
Er is beperkt plek in het hooibergtheater. Toegang is alleen mogelijk op vertoon van de deelnamekaart en op is op. De activiteiten
gaan bij alle weersomstandigheden door.
Kinderboerderij Boerenvreugd is
goed bereikbaar op de fiets maar
ook met de auto. Het grote parkeerterrein ligt direct naast het
boerderijterrein aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer. Het
verjaardagsfeest wordt georganiseerd door de vrijwilligers van
kinderboerderij Boerenvreugd in
samenwerking met de Rabobank.

Cultuurschool van Noord-Holland 2018

Jozefschool biedt rijk en
gedegen cultuuronderwijs
Aalsmeer - Op de Jozefschool in
de Gerberastraat speelt cultuureducatie een belangrijke rol. Zo
belangrijk, dat de school is aangedragen als kanshebber voor
de titel Cultuurschool Noord-Holland. Wat was het spannend! Nadat de nominatie bekend was geworden én opnames voor een
mooi filmpje van de school waren gemaakt, kwam het wel
heel dichtbij. Woensdagmiddag
30 mei kwam het verlossende
woord. De vakjury heeft de Jozefschool de titel Cultuurschool van
Noord Holland 2018 toegekend!
Gedeputeerde Jack van der Hoek
heeft de prijs uitgereikt aan de
cultuurbegeleiders Claudia van

der Kroon en Debby de Waal, die
uit naam van het hele Jozefteam
en de vakdocenten beeldende
vorming en muziek, de beker en
de geldprijs van 500 euro in ontvangst mochten nemen. Een citaat uit het juryrapport: ‘De jury
prijst de school om het gedegen
cultuurbeleid, waarin de structurele lessen en projecten in goed
evenwicht zijn en rijk cultuuronderwijs bieden’. Het volledige
rapport is te vinden op de website bij ‘cultuureducatie’ en het nominatie-filmpje is daar ook te vinden. Maandag 4 juni is wethouder Wilma Alink-Scheltema de Jozefschool komen feliciteren namens de gemeente.

Nieuwe schooltijden op
De Graankorrel

Zaterdag 16 juni in The Beach

Verkiezing Aalsmeerse
kinderburgemeester
Aalsmeer - Alle kinderen die in
Aalsmeer wonen mogen op zaterdag 16 juni stemmen op hun
favoriete kandidaat voor kinderburgemeester. De zes kandidaten zijn: Kyra Celie, Hannah Fokkema, Alisa Kockelkorn, Lauren
van Dam, Tycho Leering of Mark
Beemsterboer. Een ding is zeker;
één van deze toppers wordt de
nieuwe kinderburgemeester van
Aalsmeer.
De verkiezingen zijn op zaterdag
16 juni tussen 11.00 en 15.00 uur
in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Vanwege het Flower Festival en
de verkiezingen is er deze zaterdag, en zondag 17 juni, van alles
te doen en te beleven. The Beach
wordt omgedoopt tot Kinderplein waar kinderen de hele dag
leuke workshops kunnen volgen.
Kennismaken met ‘Circus en Muziek’, leren rondjes rijden op een
éénwieler of samen vrolijke beats
trommelen. Kortom, een dag vol
leuke activiteiten.
Alle kinderen die in Aalsmeer wonen: kom op 16 juni langs bij The
Beach en kies je nieuwe kinderburgemeester!

Kudelstaart - Met ingang van
het schooljaar 2019-2020 gaat
De Graankorrel over op nieuwe
schooltijden. Vanaf dat schoolseizoen zal een continurooster worden gehanteerd van vijf gelijke
dagen.
De Graankorrel is de tweede
school in Aalsmeer en Kudelstaart
die dit besluit heeft genomen. De
medezeggenschapsraad van de
school heeft, na de grote enquête
onder de ouders van het dorp in
het voorjaar van 2017, intern nog
een peiling gehouden.
De uitkomst van deze peiling en
die van de enquête hebben er-

toe geleid dat er is besloten over
te stappen naar nieuwe schooltijden. De menig van de raad is dat
gelijke dagen beter passen bij de
tijd van nu en kinderen meer regelmaat bieden in het onderwijs.
De belasting wordt zo gelijkmatig
verdeeld over de dagen.
Reden voor overstap in 2019 is
dat de school de ouders ruim de
tijd wil geven om de nodige aanpassingen in werk en/of opvang
te regelen. Ook de school heeft
dan voldoende tijd om in rooster en activiteiten te schuiven, zodat de overgang soepel voor kinderen en medewerkers verloopt.

de verkiezing van de nieuwe Kinderburgemeester.
Circus en muziek
Zaterdag 16 juni staat helemaal
in het teken van circus en muziek. Heb jij altijd al eens op een
eenwieler willen rijden of willen
jongleren, dan is dit je kans. En
wil je even helemaal losgaan op
de trommels en een vette beat
neerzetten, dan moet je ook zeker langskomen!
Film en dansen
Op zondag kun je aan de slag met
het maken van een stop motion
filmpje op de iPad. Verzin je eigen verhaal en laat de gekste materialen tot leven komen in je eigen ontworpen film! Wil je liever
lekker bewegen, dan kun je meedoen met één van de dansworkshops. Met alle workshops mag je
gratis meedoen! Kom jij ook?

Kindervakantieweek
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Van 23 tot en met 27
juli staat de kindervakantieweek
voor jongens en meisjes weer op
het programma. Deze week vol
activiteiten wordt georganiseerd
door De Binding. Jaarlijks staat
hiervoor een grote groep vrijwilligers klaar om alle jongens en
meisjes een week vol plezier te laten beleven. Meer hulp kan de organisatie altijd gebruiken voor alle dagen, maar onder andere ook
voor een ochtend of een middag.
Denk aan het begeleiden van een
spelonderdeel, waaronder het
traditionele hutten bouwen, vos
spelen in de vossenjacht of assis-

teren in het cateringteam. Ben jij
14 jaar of ouder en lijkt het je leuk
om het Binding-team, maar vooral de deelnemende jongens en
meisjes, te helpen?
Geef je dan op bij Eline via elinelaura1994@gmail.com of bel
06-47171679 en bespreek welke dag(deel) je zou willen helpen. Natuurlijk zijn papa’s en mama’s ook welkom om assistentie te verlenen tijdens deze altijd
weer geweldig leuke en gezellige week voor jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar op het
terrein van de Atletiekvereniging
aan de Sportlaan.

geen dus nog sneller was dan
vooraf gehoopt.
Vervolgens had Yrsa Rademaker vier worpen nodig om iedere
keer de drie kilo wegende kogel
wat verder te stoten en was het
eindresultaat een persoonlijk record met 7 meter en 96 centimeter waarmee ze blij was. Niet blij
was ze met verspringen, want ze
kwam net niet over de vier meter.
Julia Hoekstra zwiepte de speer
verder dan in de vorige wedstrijd
en was blij met haar persoonlijke record van 15.48 meter. Lisa
Kraan mocht vier keer verspringen en verbeterde met de eerste sprong meteen met 35 centimeter haar record, met als eindresultaat 3,85 meter. Tijdens de diverse onderdelen moedigden de
meiden elkaar steeds aan. Hoog-

springen, verspringen, discuswerpen, kogelstoten, speerwerpen, 400 meter, alles kwam aan
bod en met opmerkingen als “ tevreden met mijn prestatie, ik had
zware benen, ik had hoger gehoopt, het ging een beetje goed”,
werd de dag gedeeld en naderde
al snel het laatste onderdeel; de 4
x 100 meter estafette. Altijd spannend of het estafettestokje goed
wordt doorgegeven en of de wissels zo vloeiend mogelijk gaan.
Het ging fantastisch. Julia, Yrsa,
Tara en Lotte lieten een estafette uit het boekje zien waarbij Lotte tijdens de eindsprint nog een
concurrent voorbij vloog. Al met
al was het een zeer geslaagde
sportieve en gezellige dag en weten de meiden weer waarvoor ze
wekelijks zo hard trainen.

Atletiek AV Aalsmeer

2e Competitiedag voor
B-junioren meisjes
Aalsmeer - Afgelopen zondag
10 juni mochten vijf meiden van
AVA Aalsmeer naar Atletiekvereniging Altis in Amersfoort, waar
ze meededen aan de junioren Bmeerkamp voor teams. Dit was
de tweede en laatste competitiedag, waarbij landelijk op zes verschillende plaatsen gestreden
werd door 86 teams voor plaatsing voor de finale in september.
Bij AVA waren vier van de vijf meiden nog geen B-junior, maar jonger, waardoor van tevoren duidelijk was dat een finale-plek niet
haalbaar was. Maar dat nam niet
weg dat er volop gestreden werd
voor goede resultaten en dat de
jacht op persoonlijke records geopend was. Het weer was prachtig, de temperatuur lag rond de

24 graden en de baan, omringd
door hoge bomen, zag er prachtig uit.
Tara Ozinga nam de altijd lastige
100 meter horden voor haar rekening, maar bij de eerste horde
kwam ze niet helemaal lekker uit
en bij twee andere horden had ze
moeite met haar evenwicht. Maar
met een tijd van 20.48 seconde
had ze wel het eerste persoonlijke record van de dag te pakken.
Lotte Zethof mocht voor de tweede keer in haar leven de 1500 meter lopen. De vorige keer had ze
daar 5 minuten en 35 seconden
over gedaan, dus hoopte ze daar
nu 5 seconden vanaf te snoepen. Wellicht mede door de aanmoediging van vader en coach
Richard klokte ze af op 5.29 het-
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De Zuidooster: Geweldig
schoolvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Vorige week heeft het
schoolvoetbaltoernooi plaatsgevonden bij RKDES in Kudelstaart.
Maar liefst 32 teams van OBS de
Zuidooster waren ingeschreven,
verdeeld over de groepen 3 tot
en met 8. Op woensdagmiddag
speelden 10 teams uit de groepen 3 en 4 mee. Tijdens deze warme middag hebben de kinderen zich behoorlijk ingespannen
om tot mooie resultaten te komen. Je wint wat, je verliest wat,
maar plezier stond voorop! Uit zowel groep 3 als 4 mochten twee
jongensteams hun medailles ophalen voor een prachtige vierde
plaats!
Maandag- en woensdagavond
was de beurt aan dertien teams
uit de groepen 6 en 7. En op dinsdag- en donderdagavond speelden negen teams uit de groepen
5 en 8 hun wedstrijden. Ook hier
werd gewonnen, verloren en gelijkgespeeld, maar overheerste het plezier om met elkaar te
voetballen. De finalerondes werden gespeeld op vrijdag 8 juni en
met een vertegenwoordiging van
elf teams, kan de school trots zijn.
Na spannende poulewedstrijden

mochten van deze elf teams er zeven door naar de kruisfinales. Uiteindelijk behaalden de jongens
uit groep 6 de derde plaats, een
jongensteam van groep 7 werd
vierde en twee meidenteams uit
groep 8 werden derde en vierde!
Tussen de wedstrijden door werden de kinderen getrakteerd op
groente en fruit, geregeld door
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en aangevuld door de Ouderraad van OBS de Zuidooster.
Organisatie en vrijwilligers van
RKDES, bedankt voor de gastvrijheid en jullie inspanningen. Het
was een geweldig schoolvoetbaltoernooi.

Tennistoernooi voor jeugd
Rijsenhout groot succes
Rijsenhout - Vrijdag 8 juni was
het feest op Tennisvereniging Rijsenhout. Na maandenlang vergaderen van de oudere jeugdspelers van TVR begon het toernooitje voor de kinderen van Rijsenhout en omstreken. Een heel leuk
initiatief van KNLTB dat de oudere jeugd stimuleert om een toernooi te organiseren en daardoor
nieuwe jeugdspelers aan te trekken. Er is bij de tennisbond duidelijk een dalend aantal jonge
jeugdspelers en met het opstarten van WhozNext teams proberen ze met frisse kijk nieuwe
jeugdleden aan te trekken.
En het was een groot succes. Je
denkt eigenlijk dat er bijna geen
kinderen meer zijn die achter hun
computer vandaan komen maar
ineens waren ze daar. Rond de 70
kinderen kwamen er opdagen,
op deze zonnige en vrolijke dag.
“Eigenlijk hadden we rond de

40 kinderen verwacht, maar we
haalden bijna het dubbele”, vertelt Nana Hogerheijde. Wat een
succes! Het toernooi begon om
16.00 uur en de kinderen werden onder andere begeleid door
Cios studente Sophie Winter. Isa
Verheul was woordvoerster en
voorzitter tijdens de vergaderingen en Nathan zorgde dat het
budget wat ze mochten gebruiken niet overschreden werd. Nana zorgde voor de begeleiding
van de kinderen. Er werden pannenkoeken, ijsje, en fruitspiesjes
gegeten, die door een groep vrijwillige oma’s en ouders gemaakt
en geserveerd werden. Coop Rijsenhout heeft de boodschappen
geschonken. Nu maar hopen dat
het nieuwe jeugdleden aanzet
om af en toe lekker te komen tennissen of zelfs op les te gaan. Een
waar Rijsenhouts succes weer.
Door Ebriena de Soet

Het organiseren team: Van links naar rechts Nathan, Isa, Nana en Sophie.

Groot aantal medailles voor jeugd

Spetterend einde van
zwemseizoen Oceanus

Schoolvoetbal 2018: Weer
een feest voor de jeugd
Kudelstaart - Van 4 tot en met 8
juni stond het leven van de jeugd
uit de groepen 3 tot en met 8 in
het teken van: voetbal! Niet vanwege het naderende WK, maar
omdat het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi weer op de agenda stond. Zowel bij RKDES als FC
Aalsmeer was er in de weken voor
het toernooi al geoefend door de
meiden tijdens extra meiden-trainingen. Ook de scholen waren
druk met de voorbereiding met
het samenstellen van de teams,
regelen van leiders en mensen
voor de kramen en het klaarzetten van de teamtassen. En JOGG
(Jongeren op Gezond Gewicht)
had met dank aan diverse sponsors gezorgd voor dagelijks vers
fruit en groenten voor de deelnemende kinderen. De organisatie
was dit jaar in handen van RKDES
in Kudelstaart. Het organisatiecomité was al maanden in touw
om alles in goede banen te leiden
en te zorgen dat alle ruim 1.600
deelnemers een gezellige en
sportieve week konden beleven.
In totaal deden er 226 teams mee
van 10 basisscholen uit Aalsmeer
en Kudelstaart. Hofleverancier
was de Antoniusschool uit Kudelstaart met maar liefst 53 deelnemende teams. Het toernooi
werd gespeeld met twee avonden met poulewedstrijden voor
de groepen 5 tot en met 8 en afgesloten met een finale avond op
vrijdag.

waarbij de beker voor de winnaars werd uitgereikt door wethouder Robbert-Jan van Duijn.
Hij overhandigde de beker aan:
Meisjes groep 3 – Oosteinderschool, Jongens groep 3 – Antoniusschool, Meisjes groep 4 – Antoniusschool, Jongens groep 4 –
Oosteinderschool, Meisjes groep
5 – De Brug, Jongens groep 5 –
Antoniusschool, Meisjes groep 6
– De Brug, Jongens groep 6 – Antoniusschool, Meisjes groep 7 –
Antoniusschool, Jongens groep
7 – Oosteinderschool, Meisjes
groep 8 – Samen één, Jongens
groep 8 – Jozefschool. En de jongens van groep 7a van de Antoniusschool gingen naar huis met
een lekkere slagroomtaart die zij
hadden gewonnen bij de facebookactie van Bakkerij van Leeuwen. Voor alle jongens en meisjes die na dit toernooi op voetbal
willen: meld je snel aan via de site van RKDES of FC Aalsmeer. Beide clubs zijn namelijk alweer druk
bezig met de teamindelingen
voor volgend seizoen.

Geweldige week
RKDES kijkt terug op een geweldige week vol mooi voetbal. Er
is hard gewerkt door vele vrijwilligers om alles in goede banen
te leiden. De vrijwilligers van de
kantine hebben zich in het zweet
gewerkt om iedereen van een
natje en een droogje te voorzien.
Een enorme klus met dagelijks
een verse gezonde daghap, dorToernooi jongste jeugd
stig weer en verkoop van een reDe groepen 3 en 4 speelden cord aantal van 687 ijsjes dankzij
woensdagmiddag het volledi- dit mooie weer. Ook de ruim 125
ge toernooi met afsluitend de scheidsrechters bedankt voor het
prijsuitreiking. Er werd fanatiek in goede banen leiden van algespeeld door de kinderen, de le wedstrijden. Met een bijzonpassie en bevlogenheid spat- der bedankje voor de jongens en
te er vanaf. Helaas waren de ou- meisjes uit groep 8 van de Antoders soms net zo (of iets te) fana- niusschool en de OBS Kudelstaart
tiek wat niet altijd tot een pretti- die op woensdagmiddag hun
ge sfeer langs de lijn leidde. Ook scheidsrechtersdebuut maakte
de, soms nog zeer jonge, scheids- bij het toernooi voor groep 3 en
rechters moesten het met regel- 4. Bedankt ook de medewerkers
maat ontgelden. Zullen we dit van de EHBO die meerdere malen
volgend jaar anders doen en met doortastend hun werk hebben
respect met elkaar om blijven moeten doen. De seniorenploeg
gaan?
van RKDES bedankt voor de dagelijkse schoonmaak. En tot slot
Penalties
een groot woord van dank voor
Na ruim 1.200 wedstrijden wer- de sponsoren van dit toernooi:
den de wedstrijden soms op spec- Gemeente Aalsmeer, Stichting
taculaire wijze beslist. Vooral de Supporting Kudelstaart en Multi
penaltie series waren zenuwslo- Supplies. Alle medewerkers hebpend voor spelers en toeschou- ben genoten! Tot volgend jaar bij
wers. Na de beslissingen volg- FC Aalsmeer.
de een uitbundige prijsuitreiking Foto’s: www.kicksfotos.nl

Proefexamen voor jeugdschakers

Prijsuitreiking bij AAS
Aalsmeer - Op de een na laatste
avond van het schaakseizoen waren achttien jeugd-Azen naar het
clublokaal gekomen, waarvan er
vijftien proefexamen deden in de

stappen 1, 2, 3 en 4. Er werd hard
gezwoegd, maar na afloop was
vrijwel iedereen klaar en zag het
er goed uit. Vrijdag 15 juni aanstaande zijn de examens in deze
stappen en zal een officiële examinator van de Leidse Schaak Bond
aanwezig zijn. Aanvang is 19.30
uur. En daarna volgt het hoogtepunt van het seizoen, de prijsuitreiking. De beker voor Stap 1 ging
naar Bryan van Nes, die twaalfde werd met 10 uit 19. Bryan had
een flinke voorsprong op de andere stap 1 leerlingen. De beker voor
stap 2 ging naar Niek Bartling, die
achtste werd met 11,5 uit 26. De
beker voor stap 3 was voor Rune
Kaslander en dat na de zware strijd

krant

Aalsmeer - Afgelopen weekend
waren de finales van de zwemcompetitie voor zwemmers tot
12 jaar, regio Groot Amsterdam.
Oceanus was met een ploeg van
maar liefst 16 finalisten te gast in
het Veenweidebad in Mijdrecht.
Pippi Achterberg beet de spits
af met de 100 meter vlinderslag
en had gelijk een bronzen medaille in de pocket. Dat begint al
goed, nog 4 medailles te gaan. Na
de 400 meter met de toppers Kyann Elbaz en Sjoerd Hansma was
het de beurt aan Golden Girls Elise Schipper, Lente Achterberg en
Verena Timmer. Lente had een
beetje pech. Verena zwom een
prachtige race en Elise scoorde
goud op de 100 meter rugslag.
Maar daar bleef het niet bij. Elise zal uiteindelijk met 6 medailles naar huis gaan. Thijmen van
der Vliet had een prachtig persoonlijk record met een verbetering van wel 14 seconden! Kiara
Koster en Soraya Lopes mochten
starten bij de 100 meter schoolslag en zetten beiden een prachtige prestatie neer met een vijfde en zevende plek. Dan valt de
eer te beurt aan Otis Latunij op
de 100 meter schoolslag; een
welverdiende zilveren plak. De
dames Melissa Pruis, Sophie Reurings, Charlotte Bentveld en Pippi Achterberg daagden elkaar uit
op de 200 meter wisselslag. Sophie haar nieuwe badpak zorgde
voor een schitterend persoonlijk record en Charlotte Bentveld
wist ook haar tijd te verbeteren,

ondanks een voetbalblessure.
Melissa Pruis had ruzie met haar
zwembril en dat hielp niet. Pippi
Achterberg haalde het zilver binnen. Kyann zorgde voor sensatie
op de 100 meter schoolslag en
eindigde op een gedeelde eerste
plaats. Goud is goud, dus die zit in
de pocket. Floris stookte het vuur
verder op met een gouden plak
op de 50 meter vlinderslag en op
de voet gevolgd door Kyann Elbaz met zilver op de 100 meter
schoolslag. Soraya Lopes heeft inmiddels van badmuts gewisseld
en dat zorgde ook voor sensatie bij haar tijd; een prachtig persoonlijk record. Stijn Kleijn mistte
op een haar na brons bij de 100
meter schoolslag maar zette een
prachtig persoonlijk record neer,
net als Fender Terlouw en vervolgens Floris op de 200 meter wisselslag. Diederick Bentveld had
de hele middag moeten wachten voordat hij eindelijk met Aaron, Otis en Angus mocht strijden
op de 100 meter rugslag, maar
het wachten werd beloond. Diederick verbeterde zijn tijd met bijna 40 seconden! Dat mag wel in
de krant. Beide dagen werden afgesloten met een zinderende estafette. Elise, Lente, Otis en Angus hadden de buitenboordmotor aangezet en bezorgden Oceanus een zilveren plak. Een mooie
afsluiting van het regioseizoen.
Een enkeling heeft zich gekwalificeerd voor de landelijke finale in
Dordrecht op 1 juli. Over een paar
weken is te lezen hoe dit afloopt.

Atletiek Vereniging Startbaan

Training kogelstoten voor
jeugd door Patrick Cronie
Amstelveen - Op zondag 10 juni
gaf Patrick Cronie, zesvoudig Nederlands Kampioen kogelstoten,
een speciale training kogelstoten
aan de A pupillen en D junioren
van AV Startbaan.
De training vond plaats tijdens
de reguliere extra training eens
per twee weken op zondagmiddag. Vooraf moest er echter eerst
nog 30 minuten loopscholing en
horden worden gedaan. Daarna
werd de groep in twee groepen
gesplitst en deed de ene groep
de reguliere training (verspringen
of hoogspringen) en begon de
andere groep bij Patrick aan de
speciale training. Na 30 minuten
wisselden de groepen om.
Alle kinderen kregen veel per-

soonlijke aandacht en tips van Patrick over hoe je beter, sneller en
verder kan stoten. Iedereen vond
de training van Patrick zo leuk en
leerzaam dat sommigen vroegen
of Patrick niet iedere maandag en
vrijdag kon komen. Na afloop van
de training kreeg Patrick uit handen van de junioren Fanny en Simone bloemen en chocolade. Die
waren er ook voor zijn vriendin
Mandy, die eigenlijk een hoogspring clinic zou geven, maar helaas ziek was.
De pupillen en junioren kijken
nu al uit naar de volgende speciale training. Komt Mandy, weer
Patrick of komt er een andere
Nederlandse topatleet naar AV
Startbaan?

Patrick Cronie met de talentjes van AV Startbaan. Foto: Bart Gersen

van vorige week tegen Konrad. Rune deed het erg goed dit seizoen,
want hij werd zelfs vierde met 13
uit 26. Tenslotte de prijzen voor de
eerste drie van deze competitie.
Zij waren duidelijk een maatje te
groot voor de anderen. De stand
werd door de onderlinge strijd bepaald en door puntjes die soms
gemorst werden tegen de anderen. Derde werd Christiaan Baraya
met 20 punten uit 27 wedstrijden.

Tweede werd Jasper Springintveld
met 21 punten uit 26 wedstrijden,
daarmee de spanning tot de laatste ronde er in houdend, want met
slechts een half punt voorsprong
werd Luuk Valkering met 21,5
uit 27 eerste en mag zich weer
een seizoen lang kampioen van
AAS noemen. Kijk voor meer foto’s en de volledige eindstand op
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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49e Wielerspektakel in
Ouderkerk a/d Amstel

18-Jarige Marijn scoort
met G-Keepersclinic

Amstelland - Zondag 17 juni
wordt er weer een wielerspektakel gehouden in Ouderkerk. Vele
renners zullen dan de strijd aangaan in de 49e Plus VreeswijkWielerronde van Ouderkerk aan
de Amstel. Met vier verschillende
wedstrijden is er weer een attractief programma.

Kudelstaart - Afgelopen zondag
10 juni organiseerde de 18-jarige Kudelstaarter Marijn van Wandelen een bijzonder evenement.
Vanuit zijn opleiding Sportkunde
op de Hogeschool van Amsterdam organiseerde hij een keepersclinic speciaal voor mensen
met een beperking. Samen met
drie medestudenten, Glenn Berkelaar en de andere trainers van
Keepersschool Berkelaar bezorgde hij zo’n 25 G-keepers een onvergetelijke dag op het Friendship Sportcentre in AmsterdamNoord.
“Iets voor deze doelgroep organiseren was vanaf de oprichting
van Keepersschool Berkelaar al
een droom van ons. En dat ik dit
als opdracht vanuit mijn opleiding heb kunnen realiseren, is natuurlijk geweldig”, aldus Marijn,
die als keeperstrainer werkzaam
is bij RKDES en de Legmeervogels. Vanaf komend seizoen gaat
hij ook de jeugd van KDO en FC
Aalsmeer onder zijn hoede nemen.
Alle keepers straalden, de pure passie voor het keepen was
goed zichtbaar. Gelukkig zijn veel
van deze momenten visueel vereeuwigd door enkele fotografen.
“Aan het einde van de dag kwam
onze oudste deelnemer Frank (GKeeper bij Argon) mij een knuffel geven, met de boodschap dat
hij de dag nooit meer ging ver-

rondje een hele klus. De Dames
rijden ook de laatste ‘etappe’ van
het overkoepelende Rechtstaete
klassement. De organisatie heeft
dit jaar als finale-wedstrijd om
16.00 uur de Amateurs/Juniorenkoers. Met bijna 80 renners aan
de start wordt dat een mooi slotstuk. In die koers enkele Junioren
die zeker kans maken op een korMasters 49+ en jeugd
te uitslag.
De wielerronde staat bekend als Thuisrijders als Victor en Menno
een van de zwaardere criteriums. Broex, Bart Segers, Roel Mouris,
Dat komt onder andere door de maar ook de Amstelveners Ruben
vele bochten en het soms slech- van der Pijl en Daan Hoeks moete wegdek. Dit jaar wordt gestart ten geacht worden om in een
om 11.45 uur met een peloton kopgroep te zitten in de 60 kilomvan ervaren renners: de Masters ter lange wedstrijd. Zij zullen het
40+ met daarin veel regionale echter moeten opnemen tegen
toppers. Zo zullen verschillende ervaren renners als Martin van
thuisrijders van WTC De Amstel, Plateringen (winnaar in Amstelzoals Wouter de Jonge, Jan Buis- veen), Jorne Videler (2e in Nes en Aalsmeer - Op maandag 11 juman, Marcel Witte en Auke Broex Amstelveen) en de winnaar van ni heeft het Nederlandse heren
de strijd aanbinden met vele ren- vorig jaar: Frank Visser uit Utrecht. handbalteam een clinic gegeven in De Bloemhof voor de D en
ners uit het land. Na de Masters is
E jeugd van FIQAS Aalsmeer. Er
het de beurt aan regionale jeugd Premies en prijzen
waarin een aantal renners uit de Start en Finish zijn op de Juliana- werd fanatiek gehandbald en naregio de kans krijgt om een leuke laan bij Sporthal de Bindelwijk tuurlijk goed geluisterd naar alwedstrijd op een echt stratenpar- waar ook de nodige catering zal le tips van deze handbaltop van
cours te rijden.
zijn en een springkussen voor de Nederland. De sportieve activijongste bezoekers. Dankzij de teit werd besloten met een pleDames en Junioren
steun van vele lokale sponsoren zierig onderonsje, waarbij naDe Dameskoers over 50 kilome- en ondersteuners zal er ook weer tuurlijk veel foto’s zijn gemaakt.
ter om 14.30 uur die daarna volgt gestreden worden om de nodige Alle jeugd handballers van FIQAS
hebben enorm veel plezier geis altijd mooi, en op het zware premies en prijzen.
had. Een reactie van een van de
deelnemers: “Hoe gaaf is het om
met je helden te trainen en op
de foto te mogen. Dank jullie wel

“Gaaf, trainen met je helden”

Super leuke clinic voor
jeugd met handbaltop
voor dit super leuke event Nederlands Handbalteam Heren.” Een
pluim voor Herman Schaap. Hij
heeft deze leerzame en gezellige
clinic in samenwerking met het
Nederlandse team geregeld.
Verenigingsdag
Aanstaande vrijdag 15 juni organiseert FIQAS een verenigingsdag met een Mix toernooi voor
alle jeugdteams. Van 17.00 tot
19.00 uur gaan de D, E en F jeugdleden de onderlinge ‘strijd’ aan en
van 19.00 tot 21.00 uur gaan de A,
B en C jeugd hun krachten meten
in De Bloemhof.
Foto: www.kicksfotos.nl

Duoloop populair bij 16e
editie Sprietlopen
Leimuiden - De zestiende editie
van het traditionele Sprietlopen
over de Drecht op zaterdag 9 juni in Leimuiden was een absoluut
hoogtepunt. Ruim 150 deelnemers, stralend zomerweer en een
uitstekende sfeer. Onder het toeziend oog van de kersverse wethouder Petra van der Wereld – die
het startsein gaf – en burgemeester Marina van der Velde maakten
bovendien een recordaantal duolopers de oversteek. Niet minder dan 40 koppels hadden zich
voor dit populaire onderdeel ingeschreven. Bij de duoloop steken twee deelnemers tegelijk via
twee sprieten de Drecht over. Ze
houden allebei het uiteinde van
een touw vast en mogen dat niet
loslaten. De presentatie was dit
jaar niet in handen van de vaste spreaker van het evenement
Aad van der Hoorn. Hij was verhinderd. Zijn plek werd ingenomen door de zussen Ellen Lodewijk-Ubink en Sharon van Haaster-Ubink. Beide lid van het Oranje Comité Leimuiden.

uit Leimuiden, ook de winnares
van talloze voorgaande edities.
Bij de jongens werd de wedstrijd
gewonnen door de Yoep Rijkelijkhuizen. Bij de nieuwe categorie
dames en heren 15-24 jaar ging
de wisselspriet naar Wouter Bos
uit Leimuiden en in de categorie dames en heren 25+ was het
Roos van der Zwaan uit Leimuiden die met het goud naar huis.
De Duoloop werd gewonnen
door Maud van Haaster en Debbie van der Zee.

Originaliteit
De jury bestond dit jaar uit de
wedstrijdleiders. Deze jury beoordeelde de deelnemers wat
betreft de originaliteit van hun
uitmonstering. De twee originaliteitsprijzen gingen dit jaar naar
Pien Boere die de spriet overstak
in kleding die op een zomerfestival ook niet zou misstaan en de
vriendinnen Lisanne van der Velde en Pip de Vries die als bruidsmeisjes waren verkleed. Merel en
haar vader Boy Kiebert kregen
de pechprijs. Tijdens de duoloop
Wedstrijd
kwamen ze droog over maar vaDe wedstrijd (droog over komen) der Boy gleed op het laatste mowerd dit jaar bij de meisjes ge- ment uit en landde met zijn voet
wonnen door Debbie van der Zee in het water en dat mag niet.

Deelname door ruim 200 ‘oude’ auto’s en motoren

Klassieke schoonheden bij elfde
editie van Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Ruim 200 klassieke
voertuigen, om precies te zijn 205,
hebben afgelopen zondag 10 juni
deelgenomen aan alweer de elfde
editie van Aalsmeer Roest Niet. In
de vroege ochtend vertrokken de
eerste deelnemers bij de Beach
voor een mooie rondrit langs pittoreske dorpjes en over smalle landweggetjes. Aan de vrolijke gezichten was duidelijk te zien
dat de eigenaren van de oude auto’s en motoren zin hadden in dit
dagje uit. Het weer werkte mee,
de zon liet de voertuigen stralen.
De organisatoren van Aalsmeer
Roest Niet mogen zichzelf een
‘vet’ schouderklopje geven, meer
dan geslaagd weer deze editie.
Nog steeds breed lachend arriveerden de bestuurders en inzittenden van de klassieke schoonheden rond half drie weer bij de
Beach. Hier werden ze welkom
geheten door vele kijkers en door
Rinus van Itterzon die bij de finish
het een en ander over elk voertuig vertelde. Alle klassiekers werden op het terrein geparkeerd,
waardoor de mogelijkheid werd
geboden om de auto’s en motoren van dichtbij te bewonderen.
Dit deed de jury ook, want met
Aalsmeer Roest Niet kunnen ook
prijzen gewonnen worden. Natuurlijk wordt hoofdzakelijk gekeken naar de voertuigen, maar in-

zittenden met een extra feestelijke of passende outfit konden wel
rekenen op een extra puntje.
Het certificaat 2018 voor de mooiste auto tot 1955 is uitgereikt aan
Bart Pardoen met de Lanchester
LD 10 Barker uit 1951 (startnummer 140). De titel mooiste auto
tussen 1955 en 1970 is gegeven
aan de Cadillac Eldorado uit 1969
van Mariska Touw (startnummer
12). De mooiste auto na 1970
vond de jury de Mercury Marquis
Brougham uit 1977 van Richard
Engel (startnummer 9). Het certificaat voor meest bijzondere auto
is gegeven aan Rolf Maarse voor
zijn Ford Mustang uit 1967 (startnummer 58). Tot winnaar overall
is Hans van Deijzen benoemd die

de jury, en vele aanwezigen, verraste met zijn prachtige Cadillac
Sedan de Ville uit 1960 (startnummer 141). Over de mooiste motor was de jury het snel eens. De
MV Agusta 750S Amerika uit 1977
van Arie Brouwer (startnummer
163) oogstte grote bewondering.
Het certificaat ‘mooiste bijzondere motor’ is toegekend aan Jan
Jongkind. Zijn Kawasaki Z 1300
6 cyl uit 1982 (startnummer 94)
kreeg veel lof en had overigens
ook veel bekijks. Tot ver na zes
uur bleef het gezellig bij de Beach
met hapjes, drankjes en muziek.
Heel geslaagd deze Aalsmeer
Roest Niet. Menig deelnemer kijkt
nu al uit naar de editie in 2019…
Foto’s: www.kicksfotos.nl

geten omdat hij zo intens genoten had”, zegt Marijn, die zelf als
keeper ook actief is bij SV Argon
in Mijdrecht.
Plezier en passie
Na afloop verliet iedere keeper
met een ‘big smile’ het sportcomplex. Als aandenken kregen zij
een keepersshirt en een gloednieuw paar keepershandschoenen van het sportmerk Uhlsport.
Marijn’s leidinggevende Glenn
liet na afloop weten: “Deze dag
vond ik gedurende drie jaar Keepersschool Berkelaar, de allermooiste!”
Kortom, het was het een fantastische dag, waar plezier en passie voor het keepersvak centraal
stond.
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Westeinder Sloeproei
Team 6e op De Kaag

Zestien medaillers voor
vinzwemmers op NK

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
9 juni vond de vierde wedstrijd
voor het Nederlands Kampioenschap sloeproeien plaats, ditmaal
op de Kagerplassen. Voor het
team uit Aalsmeer uiteraard bijna een thuiswedstrijd. Deze wedstrijd is een van de langere wedstrijden, en heeft een afstand van
18,2 kilometer. Met ruim 120 sloepen aan de start, is dit ook een
van de grotere wedstrijden in het
jaar.
Om 14.05 uur begon het Westeinder Sloeproei Team uit Aalsmeer
aan de wedstrijd. Aangemoedigd
door drie boten met fans ging de
Polyester goed van start. Er stond
een klein windje en dat was met
de hitte maar goed ook. Het eerste stuk wordt vanaf de starttoren
geroeid naar Kaag eiland. Daarna gaat het voor de wind over
de plas richting de ‘Kever’. Deze
wordt door de sloepen gerond
via de Boerenbuurt, een grote
sloot waar uiteindelijk geen wind
stond en de warmte dus behoorlijk toe sloeg.
Daarna over de plassen weer terug langs de starttoren en dan
door naar Warmond over de
Groote Sloot. Ook hier weer een
stuk waar bijna geen wind staat,
en de temperatuur dus behoorlijk
omhoog gaat.
Het Westeinder Sloeproei Team
uit Aalsmeer begon zeer gretig aan de wedstrijd. Met snelheden rond de 9,0 kilometer per uur
bleef het team mooi bij de concurrentie. Het tempo lag goed

Aalsmeer -Vrijdag 8 juni vertrok
het hele Oceanus Vinzwemteam
richting Eindhoven voor het Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen. Er werd van te voren voorzichtig gerekend was op
zo’n zes medailles. Echter de zes
zwemmers van Oceanus zwommen er op de eerste dag al negen bij elkaar! Voor Ashley en Noa
was het een zwaar NK. Zij zijn net
een categorie opgeschoven en
nu weer de jongste in hun klasse.
Ashley van der Wal uit Aalsmeer
zwom drie afstanden en helaas
allemaal net naast het podium!
Wel prima tijden en een verbetering van haar eigen record op
de 50 meter Vinnen! Noa Middelkoop uit Aalsmeer zwom ook drie
afstanden en wist al haar tijden
heel goed te verbeteren, waarvan
de 200 meter bifin zelfs met ruim
5 seconden. Ook Linn en Yvanka zijn dit jaar een categorie omhoog gegaan en zwemmen voor
het eerst in de A categorie. Deze
categorie bestaat uit dames van
18 tot 35 jaar. De concurrentie is
groot in deze groep wat het ook
weer heel spannend maakt. Linn
Arendse uit Aalsmeer hield zicht
heel knap staande. Ondanks een
voorseizoen met veel blessures
greep ze het zilver op de 50 meter afstand duiken, het goud op
de 200 meter bifin, en nogmaals
zilver op de 100 meter bifin. Yvanka Ashby uit Mijdrecht is de lange
afstand zwemmer van de groep
en greep heel knap het zilver op
de 800 meter. Een spannende
race, waar ze zich niet van de wijs
liet brengen door de super snelle Franse dames! Op de 400 meter Vinnen en de 100 meter bifin
werd ze knap vijfde en vierde.
De mannen van het Oceanus
team, Liam en Michel, hadden
ook een prima toernooi. Ze draaien al een paar jaar mee in categorie A en wisten wat ze moesten doen. Liam Glebbeek uit
Aalsmeer had hoge verwachtingen van zijn nieuwe super snelle
zwempak en dat maakte hij meer

hoog, ongeveer 40 slagen per minuut, en de kracht zat goed in het
slag. Door de afstand, de hoge
temperatuur en de tegenwind op
sommige stukken, varieerde de
snelheid een klein beetje. Maar
het team bleef goed geconcentreerd roeien en hield de snelheid
zo hoog mogelijk.
Vanuit Warmond is het nog een
drie kilometer naar de finish.
Met het windje in de rug, en onder de aanmoediging van onze
fans, ging de snelheid steeds verder omhoog. Deze energie geeft
het team nog even de kracht om
het laatste stuk vol in te zetten.
Ondanks iedereen er al behoorlijk doorheen zit, wordt de laatste kracht uit het lichaam geput
om de eindsprint in te zetten. In
zo een eindsprint doet alles in het
lichaam pijn, ademhaling en hartslag gaat flink omhoog en alles is
gericht op nog net die paar seconden te winnen.
Het team uit Aalsmeer roeide uiteindelijk 2 uur, 2 minuten en 13
seconden over de ruim 18 kilometer lange wedstrijd. En dit leverde het team een zesde plaats
op in de einduitslag, op maar 45
seconden achter de nummer drie.
Een zeer klein verschil tussen de
topteams op zo een lange wedstrijd, maar helaas geen podiumplaats. Op dit moment staat het
team vierde in het Nederlands
Kampioenschap met nog vier
wedstrijden te gaan. De volgende wedstrijd vindt plaats op 7 juli
en is in Culemborg.

Zondag RKDES Prutrace

Feestweek Kudelstaart
zaterdag van start!
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 16 juni gaat de Feestweek
Kudelstaart van start. De aftrap
voor deze week wordt gegeven
door Dartvereniging Poel’s Eye. ’s
Avonds om 20.00 uur zal het eerste Kudelstaartse Feestweek Darttoernooi beginnen in het Dorpshuis. De toegang en deelname is
gratis. Zondag 17 juni is het dan
de beurt aan de RKDES Prutrace.
Of zoals men zelf zegt: De smerigste race van de regio. Maandagavond 18 juni is het weer Keezen
in het Dorpshuis. Een geinig spel
waar je behoorlijk fanatiek van
kunt worden.

ken met de ouderensoos in het
dorpshuis. Interesse? Loop gerust
binnen. De koffie is deze middag
gratis. Donderdagavond staat
kienen op het programma. Vanaf
20.00 uur zullen in het Dorpshuis
de ballen gaan rollen.

Kudelstaart Kulinair
Vrijdag 22 juni gaat vast heel
Kudelstaart uitlopen voor Kudelstaart Kulinair. Loop gerust
eens naar de Kudelstaartseweg
en laat u verrassen door de plaatselijke horeca. Ook wordt een
aantal foodtrucks opgesteld op
het parkeerterrein van Café op de
Hoek. Zaterdag 23 juni is het (traBraderie, soos en kienen
ditionele) Beach VolleybaltoerWoensdag 20 juni zullen er weer nooi achter het Dorpshuis. Zonvele kramen opgesteld wor- dag 24 juni tot slot nog een tweeden op en rond het winkelcen- tal fietstochten georganiseerd
trum van Kudelstaart aan de Ein- door de Schaatstrainingsgroep
steinstraat voor de jaarlijkse bra- VZOD. Start hiervoor is vanaf 9.00
derie. Vanaf 14.00 uur kan men uur bij Meer voor Fietsen aan de
er terecht voor van alles en nog Kudelstaartseweg. Kijk voor meer
wat. Donderdagmiddag 21 juni informatie op de website www.
kan eenieder kennis komen ma- feestweekkudelstaart.nl.

dan waar! Met een prachtige zilveren plak op de 50 meter Vinnen
en twee gouden op de 200 meter
bifin en de 100 meter perslucht,
was hij zeer tevreden. Michel van
Langeraad begon zijn toernooi
met materiaalpech maar herstelde prima. Vierde op de 50 m vinnen, en twee keer zilver op de 200
meter bifin en de 100 meter perslucht. Hiermee maakte hij de rij
van negen medailles op de eerste
dag compleet! Na een heerlijk diner en dito nachtrust op naar dag
twee. Zondag 9 juni stonden de
meesten weer uitgerust aan de
start. Helaas was Linn ’s nachts
ziek geworden. Ze heeft op de
100 meter vinnen nog wel zilver binnen kunnen halen, hierna
bleek dat ze echt alles gegeven
had en moest ze zich helaas voor
de overige afstanden afmelden.
Met vijf zwemmers door! Ashley
en Noa maakten het heel spannend, en behaalden knappe vierde, vijfde en zesde plekken! Yvanka ging vol voor de 1500 meter
Vinnen en winst die anderhalve
kilometer met een scherpe tijd te
finishen. Een prachtige bronzen
plak! Liam en Michel gingen door
waar ze gisteren gebleven waren.
Liam pakte nog twee bronzen
plakken. En Michel mocht nog
een zilveren plak op de 50 meter
bifin meenemen. Dit maakt het
totaal veertien medailles! Zowel
de dames als de heren teams sloten het kampioenschap af met de
4 x 100 meter estafette, waar de
twee heren samen met Diego en
Wouter een mooie tweede plaats
behaalden!
Een ongelooflijk knappe prestatie van de zes Oceanus zwemmers. De coaches Brenda Starrenveld en Karin van Oostveen zijn
trots op jullie! En natuurlijk ook
op de klokkers Cassey Glebbeek
en Owen Ashby die dit toernooi
toch maar weer mede mogelijk
maakten, en op Laura van Reemst
die alles luid en duidelijk aan elkaar praat en zorgt dat iedereen
weet wat hij moet doen!

Ben van Dam winnaar van
dartsseizoen Middelpunt

Wedstrijdzeilen

Stefan v/d Zwaard wint
6-uurs van Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9
juni werd voor de derde keer op
rij de 6-uurs van de Westeinder
gezeild, georganiseerd door KLM
Watersportvereniging Schiphol,
in samenwerking met Stichting
Westeinder Zeilwedstrijden. Op
de haven van de WVS was het al
vroeg in de ochtend gezellig druk
met schippers van allerlei bootklassen, waarbij dit jaar ook de
jeugd werd vertegenwoordigd. In
totaal deden 27 boten mee met
de wedstrijd.
Met een Noordenwind, die in de
loop van de ochtend toenam,
was het fantastisch zeilweer. Op
de hele Westeinder was een baan
uitgelegd, die 6 uur lang bevaren
moest worden. De boot met de
meeste kilometers, na SW correctie, was de winnaar. Dit jaar heeft
Stefan van der Zwaard de overall
klasse gewonnen in zijn Interna-

tional 806. Met bijna 51 kilometer
gezeild in 6 uur was hij de koploper van het totale veld. Hij ontving hiervoor de Jaap Moll wisselbokaal. Bij de open boten was
Nico van Wirdum in zijn Finn de
snelste, bij de jeugd kwamen Yrsa
Rademaker en Cindy Zwoll in hun
Laser Vago het verst. Op de website van de WZW zijn alle uitslagen te vinden.
Na de wedstrijd was het nog lang
gezellig op de haven, met een
heerlijke verzorgde barbecue en
een demonstratie van de Drakenbootvereniging KLM Blue Dragons. De organisatie terugkijken op een zeer geslaagde dag
voor alle deelnemers en dankt alle sponsoren en vrijwilligers voor
hun geweldige bijdrage aan het
feest. Voor volgend jaar is dit evenement alweer in de agenda gezet. Noteer zaterdag 8 juni.

Aalsmeer - Op dinsdag 29 mei
was het de laatste avond voor
de darters in ’t Middelpunt. Er
werd eerst koppeldarts gespeeld,
het was even puzzelen, daar er
net een koppel te weinig was,
maar er werd een mooie oplossing voor gevonden. Wie de kaarten met een tien had moest dus
samen spelen, zo kwam een ieder aan de beurt. Aan het einde
kreeg iedereen individuele punten, zo hadden Raymond v/d
Weiden en Sebastiaan Dolk ieder 9 punten, Ben van Dam 8,Peter Bakker en Anno Knol 6, Jacco
Piet, Kees de Lange, en Vincent
Beukman elk 5 en Franklin Dolk
en Hans Dolk 3. Hierna werd bekend gemaakt wie er eerste is geworden van het dartsseizoen en
die eer ging naar Ben van Dam.
De tweede plaats was voor Peter Bakker, derde Franklin Dolk,
vierde Kees de Lange, vijfde Hans

Dolk, zesde Sebastiaan Dolk, zevende Henk v/d Stroom, achtste
Vincent Beukman, negende Jacco Piet, tiende Gerben de Vries
en elfde Stijn Lucas. Het was een
zeer geslaagde avond, zoals het
hele seizoen. Een ietsje fanatiek,
maar toch sportief, en strijdlustig
tegenover je tegenstander, want
je probeert toch altijd de eerste
plaats te behalen, wat een gezonde dosis [ont]spanning geeft.
Het nieuwe dartsseizoen begint
op dinsdag 4 september, de zaal
is dan ook weer vanaf half acht
open, de competitie als vanouds
om acht uur. Ben je 16 jaar en
heb je na de zomervakantie zin
om sportief te gaan darten? Jij en
iedere liefhebber bent van harte welkom. Deelname kost ook
in het nieuwe seizoen 2,50 euro
per keer en er wordt gedart in ’t
Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.

Voetbal jeugd

RKDES JO-11-3 tweede op
het Duinpieperstoernooi
Kudelstaart - Op de stralende zaterdagochtend 9 juni vertrekt het
voetbalteam RKDES JO-11.3 met
vele supporters richting Zandvoort voor deelname aan het
Duinpieperstoernooi. Daar waar
het seizoen misschien niet de gewenste resultaten bezorgde, is
zo’n toernooi altijd fijn. In één dag
wordt de stand bepaald, weinig
tegenstanders en, over het algemeen; redelijk gelijke niveaus. De
jongens uit Kudelstaart waren er
klaar voor en met drie wissels aan
de kant voorbereid op alles. De
plekken in het veld werden enigszins bepaald: Hein op doel, Jaimy, Cas, Mike, Gijs en Jari achter,
Koen en Djimon midden en Thomas en Luuk voor. De eerste wedstrijd was een goed begin; winst
met 5-1. De tweede wedstrijd was
op papier een uitdaging; Swift uit
Amsterdam, altijd lastig. De mannen gingen gelijk op en kwamen
na een achterstand terug op 1-1.
Met nog een paar minuten was
het spannend. Het kon alle kanten opgaan, maar het laatste
schot was onhoudbaar voor keeper Hein. Helaas, deze pot verloren met 2-1. Tussen elke wedstrijd

werd er gekeken naar de andere
clubs. Soms met een schuin oog
want ook even dollen met elkaar,
liggen, hangen, ballen en heen en
weer naar het snoeptentje was in
trek. Arjan Smit beloofde de jongens een patatje bij de volgende overwinning. En ja hoor, alles
valt of staat bij aanmoediging en
beloning! Het werd 2-0. Zelfs de
supporters werden getrakteerd,
lekker hoor. De laatste wedstrijd
leek een makkie, maar bezorgde
de jongens ook een zekere druk.
Ze stonden namelijk oog in oog
met een heus meidenteam! En
het werd ook een makkie, de meiden zijn niet bij het doel van Des
geweest. Gelukkig maar, want
gelegenheidskeeper Koen kon
het niet laten om z’n werkplek te
verlaten en bij het andere doel te
gaan staan. Zelf scoren was toch
nog even interessanter. Het werd
5-0 en met deze laatste winst
stonden de jongens een half uur
later met een mooie beker voor
de tweede prijs in handen!
Op naar zaterdag waar de voetballers van RKDES in Aalsmeer
het laatste toernooi van dit seizoen gaan spelen.
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Darters ‘t Dijkhuis sluiten
af met prijzenfestival

Postduivenvereniging de Telegraaf

Cees van Vliet winnaar
vlucht vanuit Quevrâin
Aalsmeer - Vanwege slechte
weersomstandigheden zaterdag
in Frankrijk, België en Nederland
werd de vlucht vanuit Issoudun
in Frankrijk met een gemiddelde
afstand van 625 kilometer uitgesteld naar zondag. Ook de vlucht
vanuit Quevrâin in België werd
zaterdag pas om 14.20 uur gelost.
De gemiddelde afstand was 218
kilometer. De vlucht vanuit Issoudun werd zaterdagmiddag terug
gebracht naar het 300 kilometer
dichterbij gelegen Laon, alwaar
zondagmorgen om 11.40 uur het
sein tot lossen kon worden gegeven. Cees van Vliet uit Kudelstaart
werd winnaar op de vlucht vanuit Quevrâin, zijn 14-234 was met
een gemiddelde snelheid van
1194,124 meter per minuut de
snelste van de vereniging. Tweede werd Comb. van Leeuwen &
van Grieken uit Aalsmeer, de derde plaats is voor Aad van Belzen
uit Kudelstaart.
Darek Jachowski uit Mijdrecht
werd de winnaar van de vlucht
vanuit Laon, zijn duif de 17-025
was met een gemiddelde snelheid van 1128,608 meter per minuut de snelste van de vereniging. Wim Wijfje uit De Kwakel
werd tweede en John van Duren
uit Amstelveen derde. Op beide
vluchten werd er in Rayon en Afdeling goed gescoord, en waren
de duiven in de top van de uitslagen vertegenwoordigd.

2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
3. A.J. van Belzen Kudelstaart
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. J.H. van Duren Amstelveen
6. Comb. Baas & Berg De Kwakel
7. Th. v.d. Wie Aalsmeer
8. D. Baars Kudelstaart
9. W. Wijfje De Kwakel
10. Comb. van Ackooy Hoofddorp Nils Eekhoff overlegt in Rund um Köln de te volgen strategie met zijn Duit11. P. v.d. Meijden Aalsmeerder- se ploeggenoot Max Kanter. Foto @Team Sunweb
brug
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. M. de Block Aalsmeer
14. Tim Rewijk De Kwakel

De uitslag van de vlucht Quievráin met 290 duiven en 14 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart

Winst Owen Geleijn
Owen Geleijn behaalde zondag
in Fijnaart zijn eerste zege bij de
junioren. De renner uit Rijsenhout klopte twee medevluchters
in de sprint. Ian Spenkelink werd
tweede, Wouter Hopmans derde.
De dag ervoor was Geleijn vierde geworden in de altijd selectieve Ronde van Nieuwendijk. Daar
had hij had met zeven anderen
de overige renners op een ronde achterstand gezet. Meer resultaten van het weekeinde: Tristan
Geleijn 18de in Sloten; Edwin
Commandeur vijfde in Sloten bij
40+; John Tromp achtste in Gouda bij 60+.
Lastige race
Komende zondag 17 juni wordt
Het goede rijden van Jordy Bus- de Ronde van Ouderkerk aan de
kermolen in België kwam als een Amstel verreden. Om 11.45 uur
verrassing na wedstrijden waar- starten de Masters 40+, gevolgd
in hij had moeten opgeven. Jor- door de jeugd (13.15 uur), vroudy: “Ik ben een aantal keren ziek wen en meisjes (14.30 uur) en
geweest en nam tussendoor te amateurs, sportklasse, junioren
weinig tijd om te herstellen. Dat (16.00 uur).
heeft ruim een maand geduurd.
Vanwege ziekte en blessures van
andere renners in mijn team heb
ik toch nog een aantal koersen
gereden. Dat had ik beter niet
kunnen doen.” Rust, vorig weekeinde, heeft de renner van Monkey Town echter goed gedaan. In Aalsmeer - Komende vrijdag 15
Dwars door de Vlaamse Arden- juni is er weer koppelkaarten bij
nen kon hij zich prima handhaven buurtvereniging Hornmeer. Iein de gaandeweg uitdunnende dereen is van harte welkom. Aangroep. Toch werd de lastige race vang 20.00 uur. Het buurthuis aan
na 200 kilometer en twaalf be- de Dreef 1 is open vanaf 19.30 uur
klimmingen, waaronder de Muur voor koffie, thee en inschrijving.
Het koppelkaarten op vrijdag
8 juni is gewonnen door Marja
van Schip en Paul Schouten met
5700 punten. Op twee Manfred
de Grauw en Lia van Bemmelen
met 5364 punten en op drie Kees
Meekel en Corry Balder met 5120
Kudelstaart - Iedere donderdag- punten. De poedelprijs was voor
middag is er voor 55+ers een ge- het koppel Piet Gortzak en Ria
zellige kaartmiddag in het Dorps- Moller met 3384 punten.
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 7 juni is het jokeren
gewonnen door Bets Teunen met
141 punten. Trudy Knol werd met
237 punten tweede. Bij het klaverjassen was deze week Regina Geleijn met 5530 punten de
beste, gevolgd door Nico de Ron
met 5065 punten en Jaap Spaargaren met 4974 punten. De poedelprijs uitgereikt aan Piet van As
met 3751 punten. De heren en
dames van de Ouderensoos gaan
gewoon elke week door met hun
kaartmiddagen! Ook tijdens de
vakantie periode. Belangstelling?
De groep kan nog wel een paar
jokeraars en/of klaverjassers gebruiken. Kom gerust eens kijken.
Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297- 340776.

Eerste juniorenzege Owen Geleijin

Uitslag vlucht vanuit Issoudun
met 70 duiven en 6 deelnemers:
1. Darek Jachowski Mijdrecht
2. W. Wijfje De Kwakel
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
5. Comb. van Ackooy Hoofddorp
Duif 14-234 van Cees van Vliet was
afgelopen zaterdag het snelst en
landde als eerste thuis na de vlucht
vanuit Quevrâin in België.

Paul en Antje winnaars van
kaartseizoen Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen heeft op dinsdag 29 mei
de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden. Ondanks het
warme weer waren er velen gekomen. De prijzen van de vorige speelavond zijn als volgt verdeeld: Bij het klaverjassen is de
eerste prijs behaald door Maaike Spaargaren met 5860 punten.
Op twee Dirk van Dam met 5528
punten en op drie Truus van der
Helm met 5442 punten. De poedelprijs was voor Ferry Goede
met 3524 punten. Bij het Rummikuppen was Janny Flameling
met 21 punten de winnaar. De
poedelprijs ging hier naar Jo van
Soest met 128 punten.
Na dat alle medewerkers in het
zonnetje waren gezet, werd over
gegaan tot het mededelen van

Vrij bridgen bij
Onder Ons
Aalsmeer - Ondanks of dankzij
het warme weer mocht bridgeclub Onder Ons toch nog 20 paren verwelkomen op haar zomerdrive. Gelukkig een even aantal
paren en ook weer nieuwe gezichten. De grootste verrassing viel te
noteren in de B –lijn waar de glorieuze winnaars er met kop en
schouders bovenuit staken. Hopelijk is het geen incident! Uitslag
in de A-lijn: 1e Rita Ritzen en Christa Leuven met 59.90%, 2e Jaap en
Henk Noordhoek met 58.85% en
3e Anita Martens en Sam Spaargaren met 56.77%. Uitslag in de Blijn: 1e Willy en Piet van Leeuwen
met 60.42%, 2e op ruime afstand
Thea Wijnen en Annie van Buyten met 55.21% en 3e Donne Lek
en Edwin Geleijn met 54.69%. Op
22 september wordt de Kroegentocht gehouden. Informatie en
opgeven kan via de site: www.nbbclubsites.nl/club1023. Er is deze zomer iedere woensdagavond
vrij bridgen bij Onder Ons in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Bridge-liefhebbers zijn welkom. Aanwezig voor inschrijving
om 19.15 uur.

de winnaars over het gehele seizoen. Bij het klaverjassen zijn de
prijzen als volgt verdeeld: Eerste
met een totaal van 49295 punten
Paul van Aalst. Tweede met 49005
punten Josephien Kragtwijk en
derde met 48464 punten Truus
van der Helm. De poedelprijs was
voor Rudolf Haussler met 43480
punten. Bij het Rummikuppen:
Eerste met 437 punten Antje Herder. Tweede met 626 punten Janny Flameling en de poedelprijs
was voor Jo van Soest met 1094
punten. Het nieuwe seizoen start
Ons Genoegen op 28 augustus,
aanvang 19.30 uur. Zowel trouwe
kaarters als nieuwe mensen die
zin hebben in een avondje ontspanning zijn van harte welkom.

Wim winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 20
juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
kaarten op 6 juni is gewonnen
door Wim Reuling met 5198 punten. Op twee Rinus Buskermolen
met 5041 punten, op drie Maaike Spaargaren met 4963 punten
en plaats vier was voor Engeltje
Jongkind met 4915 punten.

Jan Ramp wint bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele
jaar door wordt er op de woensdagavond in het Dorpshuis van
Kudelstaart gekaart vanaf 20.00
uur. Het klaverjassen op 6 juni is
gewonnen door Jan Ramp met
5024 punten. Loes Versteeg werd
tweede met 4985 punten en Ria
van der Laan derde met 4971
punten. De poedelprijs was deze
week voor Erik van de Beitel met
3689 punten

Geslaagde toets renners
Buskermolen en Eekhoff
Aalsmeer - Examentijd, óók voor
de semi-professionele wielrenners Jordy Buskermolen en Nils
Eekhoff. Afgelopen weekeinde
konden ze zich toetsen in wedstrijden op hoog niveau. Het leverde dikke voldoendes op. Buskermolen (Kudelstaart) werd zaterdag 62ste in Dwars door de
Vlaamse Ardennen en een dag
later 51ste in de Ronde van Belgisch-Limburg, Nils Eekhoff (Rijsenhout) fietste in Rund um Köln
naar plek 46. In alle wedstrijden
stonden bekende renners aan de
start. In Vlaanderen had Buskermolen gezelschap van prominente veldrijders, in Limburg koerste hij onder meer met Nacer Bouhanni en Mathieu van der Poel,
de winnaar van de race. Nils Eekhoff trok zondag in Duitsland op
met toppers uit drie World Tourteams, zoals Nils Politt, Marcel Kittel, Rick Zabel en Lars Bak. De race
in en om Keulen werd in een massasprint gewonnen door de Ier
Sam Bennett, vorige maand in de
Ronde van Italië nog winnaar van
drie etappes. Nils Eekhoff stelde zich in de straten van Keulen
dienstbaar op aan Team Sunwebploeggenoot Max Kanter en liet
zich uitbollen naar de streep nadat hij de lead-out voor zijn Duitse kopman had voltooid.

Op de tweede plaats Chris Brouwer met 96 punten en plaats drie
voor Tibor Hogervorst met 84
punten. Ook waren er certificaten
voor de meeste 180-ers, gegooid
door Erik-Jan dertig keer, en voor
de hoogste finish, gegooid door
Chris 167 keer. Natuurlijk was er
ook een attentie voor de inzet
van de vrijwilligers. En als verrassing van de dartclub hele mooie
bloemen, alcoholische versnaperingen en een super tof vogelhuisje voor Jaap en Henny Taal
voor hun inzet de afgelopen 16
jaar. Waar met alle darters zoveel
sportieve en fantastische avonden zijn beleefd, is nu dan een
einde gekomen aan het darten in
’t Dijkhuis. Tot darts misschien in
bijvoorbeeld Café de Gouwetéén
aan de Dreef 5.

van Geraardsbergen, Bosberg en
Oude Kwaremont, beslist in een
massasprint van een gehalveerd
peloton. De Belg Cobbaert was
in Erpe-Mere de winnaar. Daags
nadien reed Jordy Buskermolen
in Belgisch-Limburg lek op een
slecht moment. “Het kostte veel
kracht om terug te komen in het
peloton. Bovendien zat ik ik in
de laatste twee kilometer tussen
een valpartij waardoor ik niet kon
sprinten om de prijzen”, aldus Jordy, die zich de komende weken
in enkele nationale dorpsrondes
gaat voorbereiden op het nationaal kampioenschap voor profs,1
juli in Hoogerheide.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Winst Regina en
Bets op soos

Oude Meer - Afgelopen vrijdag
8 juni werd er met mooi weer bij
en in ‘t Dijkhuis begonnen met
een barbecue en daarna voor de
fun een pijltje gooien met koppeldarten waarbij de wedstrijdleiding als vanouds in de handen
lag van Pieter Langelaan. In de finale wonnen Peter van der Laarse en Yuri van Chris Brouwer en
Lisa Bruggink Hierna volgde het
prijzenfestival met uitreiking van
de bekers, chocolaatjes en bloemen over het hele dartseizoen.
Bij de dames is de eerste plaats
behaald door Jolanda Heijsteeg
met 107 punten. Op twee plaats
Henny Taal-de Heij met 100 punten en op drie plaats Ans Jurka
met 67 punten. Bij de heren is de
hoogste eer behaald door ErikJan Geelkerken met 110 punten.

Amateurs, dames, junioren en profs

Wielerronde van Rijsenhout
Rijsenhout - Tussen de Giro en
de Tour de France organiseert
HSC de Bataaf weer verschillende
wielerrondes in de Haarlemmermeer. De start van dit wielercircus is als vanouds in Rijsenhout.
Vandaag, donderdag 14 juni, zullen de kinderen tussen 7 en 12
jaar dit evenement openen met
de Dikke Banden Race. Deelname is gratis, je hoeft alleen je fiets
mee te nemen. Helm en shirt krijg
je van de organisatie. Inschrijven
kan via de website Dikke Banden
Race of via de KNWU. Op de wedstrijddag inschrijven is ook mogelijk. HSC de Bataaf en het organi-

satiecomité Wielerronde Van Rijsenhout nodigt iedereen uit om
de wedstrijden door de straten
van Rijsenhout te bezoeken.
Het programma van 14 juni:
15.15 uur Dikke Banden Race.
16.15 uur Combi wedstrijd voor
vrouwen: Basislicentie, Amateur,
Junioren en Nieuwelingen.
17.30 uur Junioren, Amateurs en
Sportklasse.
19.15 uur B-Profs, Elite, Belofte en
Amateurs.
Zondag 24 juni Nieuw Vennep
start 12.00 uur. Zaterdag 30 juni
Zwanenburg start 13.00 uur. De
toegang is overal gratis.

Hockeyvereniging Qui Vive

Huldiging kampioenen
met prachtige slotdag
De Kwakel - Afgelopen zondag
10 juni vond bij hockeyvereniging Qui Vive weer de jaarlijkse
slotdag plaats. Tijdens deze slotdag maken de jeugdteams alvast
kennis met hun team voor het
aankomende seizoen en spelen
ze in dit team ook enkele wedstrijdjes. Met ook nog een regulier competitieprogramma voor
de senioren was het op Qui Vive
een gezellige drukte.
Een hoogtepunt van de dag was
de kampioenenhuldiging. Maar
liefst 14 Qui Vive-teams zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de veld- of zaalcompetitie, een indrukwekkend aan-

tal. De spelers en speelsters van
deze teams maakten traditioneel
hun gang naar de medailles via
de rode loper, toegejuicht door
vele aanwezige ouders en andere teams. Voor elke speler was er
een medaille en voor de coach en
manager uiteraard bloemen.
Zoals voorzitter Rob Das terecht
benadrukte is het mooi om deze
kampioenen te huldigen, maar is
het plezier in de sport en het met
elkaar sporten en beter worden
minstens zo belangrijk. Het plezier was tijdens deze slotdag in
ieder geval goed zichtbaar en het
stralende weer maakte de dag
compleet.

Dartfestival in
Dorpshuis

Tac Tics gespeeld. Voor dit spel is
geen rekenvaardigheid nodig, dat
is ook weer een drempel minder
voor de recreatieve darter. Bij dit
spel moeten de getallen 10 tot en
met 20 geraakt worden, oftewel
vijftig procent van de pijlen treffen het juiste doel. Voor de geoefende darters, en misschien stiekem wel de getalenteerde ‘leken’,
zijn aan het einde van de avond
finales. Kortom, een dartfestival
voor zowel de ‘feestvierders’ als de
geoefende darters. Het dartsfestival start zaterdag om 20.00 uur,
maar meedoen kan dus zonder inschrijving op elk gewenst tijdstip.
En deelname is ook nog eens gratis dus komt allen!

Kudelstaart - Komende week is
de Feestweek van Kudelstaart.
Op zaterdagavond 16 juni vindt
de aftrap plaats met darten in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Het is
een dartfestival voor zowel de geoefende darter als de ‘feestweek
bezoeker. Gezelligheid staat voorop, niks moet alles mag. Niet darten, of toch (eventueel later op de
avond) één potje meedoen? Geen
probleem. Het spelsysteem is ook
aangepast, er wordt namelijk

