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Bezuinigingen en aanscherpingen gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - De kaasschijf gebruiken is niet meer voldoende. Met op
overal tien procent bezuinigen krijgt
de gemeente haar huishoudboekje niet sluitend. Het roer moet om
en dit heeft natuurlijk ook te maken met het beleid van het rijk, die
gemeenten minder subsidies gaat
geven en daar tegenover ook nog
stelt dat de gemeenten meer verantwoordelijkheden op het ‘eigen
bordje’ voorgeschoteld gaat krijgen en dus voor meer uitgaven komen te staan. “We moeten het anders aanpakken”, aldus burgemeester Pieter Litjens tijdens de presentatie van de Lentenota 2011. Het
nieuwe beleid is niet meer ‘zorgen
voor‘, maar ‘zorgen dat‘. Verenigingen en organisaties moeten min of
meer hun eigen boontjes doppen
en waar nodig wordt gemeentelijke (financiële) ondersteuning gegeven. Efficiënt omgaan met geld, is
het motto en daarom is de afgelopen maanden het subsidie- en uitgavenbeleid flink onder de loep genomen. Zo neemt de gemeente bijvoorbeeld niet haar handen af van
het jeugd- en jongerenbeleid, maar
legt primair de taak van het opvoeden bij de ouders. Waar nodig wordt
ondersteuning verleend. Zo is er het
jeugdsportfonds om bij onvoldoende financiële middelen binnen een
gezin kinderen toch te kunnen laten sporten.
Tafeltje Dekje naar draagkracht
Ook is gespit in het ouderenbeleid.
Met Vita is onder andere gesproken
over de vrijetijds activiteiten voor
ouderen. Het pakket gaat meer afgestemd worden op vraag en aanbod. Eenzaamheid onder ouderen krijgt meer aandacht en in deze wordt onder andere gedacht om
regelmatig de gebruikers van Tafeltje Dekje gezamenlijk te laten eten
in het zorgcentrum. Tafeltje Dekje gaat ook anders worden. De kosten van deze maaltijd gaan voort-

aan naar draagkracht van de gebruikers. Het onderhoud van groen
wil de gemeente op peil houden en
hierover is een pakket maatregelen
samengesteld met De Meerlanden.
In ieder geval krijgen particulieren
de mogelijkheid om stukken grond
van de gemeente naast woningen
aan te kopen. De grootste bezuinigingsslag lijkt gemaakt te worden
op kunst en cultuur en dat hier veel
weerstand op komt, is het college
reeds ter ore gekomen.

Eén bibliotheek, zwembad blijft
Er is gekozen voor 1 centrale bibliotheek in het centrum. De filialen in Oost en in Kudelstaart gaan
dicht. Er gaat wel geïnvesteerd worden in de ene, centrale vestiging.
De bewoners van Oosteinde verwijst verantwoordelijk wethouder
Gertjan van der Hoeven overigens
naar Westwijk. Verder zijn leerpakketten van de bibliotheek beschikbaar voor scholen en wist u dat de
bieb doet aan bezorgservice voor
ouderen en mensen die moeilijk uit
huis kunnen? Een zucht van verlichting slaat menigeen vast bij het horen dat het zwembad gehandhaafd
blijft zoals het is. Schoolzwemmen
wordt wel afgeschaft, want zo stelt
het college, dit is geen taak van de
gemeente. Verzelfstandiging van de
Historische Tuin is vooralsnog van
de baan. Het museum is er nog niet
aan toe om op eigen benen te kunnen staan. Er gaat wel gewerkt worden aan verbreding van de functie.
Kunst en cultuur
En dan KCA. De stichting wordt flink
gekort. Na berekening en overleg is
gebleken dat KCA voor 30.000 euro
per jaar alle activiteiten kan blijven
organiseren. Tweederde deel van
het totale subsidiebedrag verdwijnt
volgens de bestuurders in expositieruimte het Oude Raadhuis. Daar
moet KCA zelf een oplossing vinden
om deze ruimte in stand te houden.

Suggesties van de wethouder: Een
stichting ‘vrienden van’ oprichten
en entree gaan heffen. Het nieuwe
subsidiebeleid op cultureel gebied
brengt als positief nieuws met zich
mee dat er 15.000 euro beschikbaar
is voor nieuwe culturele ideeën en
dat gelden gereserveerd worden om
muzieklessen te gaan geven op basisscholen.
Leegloop in gemeentehuis
Burgemeester Pieter Litjens benadrukte tot slot nog dat de gemeente
ook behoorlijk in eigen vlees gesneden heeft. Het gemeentelijke pakket is eveneens aangescherpt. Vanwege de samenwerking met de gemeente Amstelveen vertrekken overigens een groot deel van de ambtenaren naar onze buurgemeente.
In Aalsmeer blijven alle belangrijke, eigen taken (bestemmingsplannen, paspoorten, etc.) wel aanwezig, maar de verhuizing brengt wel
leegloop in het gemeentehuis teweeg. Wie heeft ideeën voor nieuwe invulling? Het liefst willen de
bestuurders natuurlijk het leeg komende deel verhuren, levert een extra zakcentje op! In de vergadering
van het Beraad vanavond, donderdag 23 juni, de eerste gesprekken
met de fracties over de Lentenota
2011. Het wordt vast een felle strijd
in de raadsarena...
Door Jacqueline Kristelijn

Vrouw uit Oude
Meer gewond
Oude Meer - De politie kreeg dinsdagmorgen 21 juni rond 8.20 uur
door dat er een aanrijding met letsel plaats had gevonden op de
Aalsmeerderdijk in Oude Meer. Een
automobilist, 18 jaar oud en woonachtig in Den Haag, stond geparkeerd langs de Ringvaart en wilde
keren. Toen hij naar achteren reed,
kwam de bromfietster aanrijden.
De bestuurster, een 46-jarige Oude Meerse, kwam tegen de achterkant van de auto en raakte uit balans. Vervolgens raakte ze een andere geparkeerde auto en kwam ten
val. Met beenletsel is de vrouw naar
een ziekenhuis vervoerd. .

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd
Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
1911 - 2011

100-jarig bestaan
Met vaderdag geen
barbecue gekregen?
Zondag wordt het mooi weer
en wij hebben al barbecues
vanaf e 5,95

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.
Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
www.centennial.nu
in het Grand Café van Centennial

Praambode met geheime opdracht

Zaterdag junior pramenrace!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
25 juni start voor de zevende maal
de junior pramenrace. Om precies
13.00 uur starten meer dan dertig
teams met gemiddeld acht tot tien
jongens en meisjes in een praam
of bok voor een gezellige vaartocht
vol opdrachten. Publiek is uiteraard
van harte welkom. De start is op het
Stokkeland in het Centrum. Voor wie
komt kijken: Zwaaien naar de deelnemers is verplicht. Kunnen de kids
alvast oefenen, want als ze zwaaien
naar de bewoners van het zorgcentrum kunnen ze extra punten verdie-

nen! Elders in deze krant een speciale, uitneembare junior praambode met hier in de geheime opdrachten en twee vet gedrukte, belangrijke onderwerpen. Zoek ze gauw op
en doe je voordeel er mee. Thema is
onderwaterwereld en waarschijnlijk
kunnen vele visjes, kwallen en zeemeerminnen begroet worden. De finish is eveneens bij het Stokkeland
en hier is vanaf ongeveer kwart over
drie, half vier, de prijsuitreiking. Er
zijn hier drankjes aanwezig om de
kelen te smeren. En er is muziek,
van dj Kees Markman.

APK keuring

voor slechts
Inclusief afmeldkosten
en eventuele
milieutoeslagen

€

Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

14,

Alléén bij:

U bent dus van harte welkom
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis

n l
w w w . v a n k o u w e n .

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

zaterdag

25 juni

van 20.00 tot 01.00 uur

BandjeS

avond
150.000ste Bezoeker ‘Tuin’
verrast met arrangement!
Aalsmeer - Beduusd, dat was mevrouw Overdevest toen zij afgelopen zaterdagmiddag werd ‘overvallen’ door bestuursleden van de Historische Tuin aan de Uiterweg. Ze
kwam met haar partner Nico naar
de Tuin en bleek de 150.000ste bezoeker te zijn! Deze mijlpaal wilde
het bestuur niet zomaar voorbij laten gaan en dus werd de bezoekster in de spotlights gezet. Niet alleen met felicitaties maar ook met
een boeket bloemen én een Historische Tuin-arrangement. Dat houdt
in dat de ‘winnares’ met vijf personen een rondleiding krijgt over de
Tuin en wordt getrakteerd op koffie
met gebak. Bovendien hoort er een
rondvaart op de Westeinderplassen

bij. “Wat leuk!” Mevrouw Overdevest
reageerde heel verrast op deze prijs,
waar zij niets anders voor hoefde
te doen dan de Tuin bezoeken. “We
hadden net boodschappen bij Albert Heijn gedaan toen ik tegen Nico zei: Kom, laten we nog even naar
de Historische Tuin gaan, het is rozenmiddag.” Een rustig kijkje tussen
de rozen zat er echter niet in. Eerst
‘moest’ de 150.000ste belangstellende nog vereeuwigd worden met
het bestuur. “Voor u leuk, maar voor
ons natuurlijk ook, om al zoveel bezoekers te hebben mogen verwelkomen”, aldus bestuurslid Anton Temme. Na stilgestaan te hebben bij dit
heuglijke feit kon het tweetal alsnog
de rozen op de Tuin gaan bekijken...

-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

95

Geen krant
OntVanGen?

aalSmeer Centrum

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

www.aalSmeerCentrum.nl

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Vaste banen,
dicht bij huis
Aalsmeer 0297 – 380580

Zie vele vacatures
in deze krant!

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

start sale
vaNaf vrijdaG 24 juNi

tOt 50
kOrtiNG
%

O.a. G-star/pall mall
ONly/edc/jack&jONes

alle kids

artikeleN

50

(m.u.v. jeaNs)

%

kOrtiNG

BiG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.BiGl.Nl

troy 50547

Roer om in subsidiebeleid!

scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

Theaterdienst Rob Favier
Aalsmeer - Op zondag 26 juni komt
zanger, liedjesschrijver en entertainer Rob Favier naar de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 om een
theaterkerkdienst te verzorgen. Het
is een dienst speciaal gericht op tieners en jong volwassenen. Ook wat
oudere volwassenen zijn meer dan
welkom! Het thema is ‘Ik ga op reis
en neem mee’.
De dienst begint om 10.00 uur. Rob
Favier verspreidt een ontspannen
sfeer om zich heen. Daarom kan iedereen zich op z’n gemak voelen,
of je nu randkerkelijk bent of juist
alle diensten afloopt. Men noemt
zijn uitsluitend Nederlandse tek-

Gevonden:
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje
op de borst.
- Hellendaalstraat: Bruine langharige kat met pluimstaart. Heeft
zwarte streep over de rug en 4 witte voetjes en bef.
- Dreef: Er is bij de politie een zwart met roestbruine kat afgegeven
met een witte buik.
- Herenweg: Cyperse poes. Grijs/zwart met zwarte voetjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Dwergkonijntjes met staande oren, zouden graag meer ruimte
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

TANdARTs

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Geriater Bart BLaauw spreekt
op bijeenkomst over dementie
Aalsmeer - “Alzheimer kennen de
meeste mensen als een vorm van
dementie die gekenmerkt wordt
door vergeetachtigheid, echter, er
zijn varianten waarbij ook andere
symptomen op de voorgrond treden. Dit is geheel afhankelijk van
de plaats waar de ziekte zich manifesteert. Zo kan Alzheimer ook ontstaan aan de voorkant van de hersenen, aan de linkerkant of aan de
achterkant. Het zogenaamde korte
termijngeheugen kan dan nog redelijk intact zijn, maar daarentegen
kan de taal een probleem vormen
of het uitvoeren van handelingen
of, als het zich aan de voorkant bevind, meer het gedrag beïnvloeden”,
zo vertelde geriater Bart Blaauw tijdens de informatiebijeenkomst in
gebouw Irene, georganiseerd door
de ontmoetingsgroep en het mantelzorg steunpunt. In het interview
met de coördinator van de ontmoetingsgroep Ellen Millenaar legt de
geriater uit dat de ziekte van Alzheimer niet te genezen is. Behandeling bestaat vaak uit remmende
medicatie en deelname aan ondersteuningsprogramma’s als de ontmoetingsgroep. Beide behandelingen tonen in onderzoek aan dat het
de achteruitgang vertraagd. Blaauw
geeft aan dat tevens is gebleken dat
een methode als reminicentie; het
in gesprek teruggaan naar het bekende en vertrouwde verleden een
positieve invloed heeft. “Het geeft
rust”, aldus Blaauw. Mensen die
klachten hebben die mogelijk veroorzaakt kunnen worden door dementie worden regelmatig doorverwezen naar een geriater voor een
algeheel onderzoek. Dit is belangrijk om de juiste diagnose te stellen
en daar een behandelplan op aan te
passen. 70 Procent van de mensen
met dementie woont thuis, een deel
van hen zal nooit in een woonvorm
terecht komen als een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Zij hebben

in de thuissituatie voldoende ondersteuning van familie, thuiszorg
en bijvoorbeeld ontmoetingsgroep.
De ontmoetingsgroep als onderdeel
van zorgcentrum Aelsmeer biedt
een aantal mensen overbruggingszorg. Zij staan op de wachtlijst van
het verzorgingshuis waar ook dagelijks ondersteuning wordt geboden die in zekere zin vergelijkbaar
is. Tijdens de informatiebijeenkomst
kregen de vele aanwezigen ook de
kans hun vragen te stellen. Blaauw
ging uitgebreid in op de vraag over
erfelijkheid. Het testen op erfelijkheid op jongere leeftijd is zinloos,
volgens Blaauw, echter, het is zeker zinvol de bloeddruk regelmatig
te controleren. De hoge bloeddruk,
waar men weinig van merkt, die
veel voorkomt bij mensen rond de
40/50 jaar, kan schade veroorzaken
in de hersenen. Andersom beredeneerd kan behandeling van de hoge
bloeddruk alzheimer voorkomen. Bij
de afsluiting gaf geriater Blaauw te
kennen verrast te zijn door de hoge
opkomst van belangstellenden naar
gebouw Irene. Naast mantelzorgers
en mensen met dementie waren
ook beroepsmatig betrokkenen, zoals Tineke de Wit, casemanager dementie regio Aalsmeer en Uithoorn,
de ouderenadviseur Yvon de Ruiter
van Vita welzijn Aalsmeer, medewerkers van de ontmoetingsgroep
en Hanneke ten Brink van het mantelzorg steunpunt, die de aanwezigen attendeerde op de cursussen
omgaan met dementie die binnenkort weer van start gaan. Voor informatie en/of advies kan altijd contact
opgenomen met Ellen Millenaar, coordinator van de ontmoetingsgroep,
06 22468574 of Hanneke ten Brink
van het mantelzorg steunpunt bereikbaar via het algemene nummer
van Amstelring: 0900 1866.
E-mailen mag ook: emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Verdeeld over drie groepen hebben
de gasten en vrijwilligers hier een
heerlijk dagprogramma afgewerkt.
Want terwijl twee groepen per trein
naar het strand vertrokken, werd de
derde groep ontvangen in het informatiecentrum Dijk te Kijk waar, na

een uitleg over de geschiedenis van
de plaats Petten, een film gedraaid
werd over wat allemaal gebeurt bij
het Waterschap om Noord-Holland
droog en het water van een goede
kwaliteit te houden. Ondertussen
werden de andere twee groepen in
de strandtrein van koffie voorzien
en daarna langs de vloedlijn gereden. De strandtrein deed denken
aan een ouderwetse paardentram,
maar dan langer, en nu voortgetrokken door een tractor. Een hele belevenis. Zo werden de groepen afwisselend naar het informatiecentrum,
het strandpaviljoen voor een heerlijke lunch of een rit langs het strand
gebracht.
Het slechte weer in de morgen kon
de pret niet drukken en gelukkig
klaarde het in de loop van de dag
op, zodat er zelfs nog door sommige
gasten pootje gebaad kon worden.
Kortom, een heerlijke dag om op te-

KERKDIENSTEN
Zondag 26 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst zondag 10u. met Jan Schippers.
Crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst zondag om 10u. Spreker Arjen v. Ravesloot. Speciale dienst voor
de kinderen. Avond In Hes Presense-avond, aanv. 19.30u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. (H.A.) en 16.30u.
dienst met ds. J.C. Wessels. H.A.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u.
met ds. Liesbet Geijlvoet. Extra collecte Jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst zondag om 19u. br. S. de
Graaf, Alphen a.d. Rijn.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst ds. T.H.P. Prins.
Tevens Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dhr Th. Maarsen,
Aalsmeer. Organist H. van Noort.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
Cand. M. Geluk, Nieuwegein.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. en 18.30u. ds. A. van
Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met Martijn Piet.
19u.

Zonnebloem bestaat 30 jaar
Aalsmeer - Op 16 juni 1981 is de
afdeling Aalsmeer van de Zonnebloem opgericht. Vanuit de begintijd zijn er nog steeds enkele vrijwilligers actief. Een hele prestatie. En
om te vieren dat de Zonnebloem al
dertig jaar actief is in Aalsmeer zijn
alle nog thuiswonende gasten van
de Zonnebloem uitgenodigd om
dit te vieren tezamen met de huidige vrijwilligers door een dagtocht te
maken naar de Hondsbossche zeewering bij Petten in Noord Holland.
Tachtig mensen vertrokken om half
tien in twee bussen en toen de bussen in Petten arriveerden, stonden
daar twee strandtreinen,te wachten.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty, een lapjes poes met veel
wit. Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en
wit puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren.
Snuf is tam.
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een licht blauwbandje.
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Cypers grijze, grote kater. Bij zijn
kin wat lichter. Piet is zijn naam.
- Mijnsherenweg: Beer, een cyperse kater van 1 jaar.
- Bennebroekerweg, Rijsenhout: Groene parkiet. Is tam maar niet
makkelijk te benaderen.
- Machineweg: Noorse boskat. Langharig en cypers gekleurd. Is 13
jaar oud en heet Saphira.
- Stationsweg: Blue-point siamees. Zijn naam is Ben.

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. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

Is uw huisdier
zoek?

sten zeer sterk. De muziekstijl is niet
goed te omschrijven: Van pop tot
luisterliedjes en cabaret of ergens
er tussenin. In zijn programma laat
Rob zich diep in zijn hart kijken. Gevoelens spelen hierbij een grote rol.
Gevoelens over God, over de mensen om je heen en over jezelf. Humor, warmte en vooral kwetsbaarheid zijn de woorden waarin de
teksten zich laten vangen. Rob Favier neemt hij zijn publiek interactief mee in een muzikale belevenis
die uitdaagt, inspireert, ontmaskert,
maar ook bemoedigt en troost. Iedereen is aanstaande zondag van
harte welkom.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. C.M. van der Klis,
Bunschoten. 18.30u. ds. R. Roest,
Vleuten.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. Kloosterhof, woordcom. viering met N. Kuiper.
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk
dienst olv parochianen. Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. in Karmelkerk
Poolse dienst, vg. Christoff.

rug te kijken voor de gasten en voor
de vrijwilligers een reden om door te
gaan met het bezoeken van mensen
en ze af en toe een heerlijk dagje uit
te bezorgen.

Voor informatie over de Zonnebloem kan contact opgenomen
worden met Tineke Zelen via 0297341739 of zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag viering om 16u. met past.

Jacob Spaans. Collecte voor behoud
van de kerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag dienst om 10u. ds. J. Vrijhof.
10.30u. Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag geen dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv
alle 3 de koren Sint Jan Feest.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Oud papier in
Rijsenhout
Aalsmeer - Zaterdag 25 juni komen
de leden van Drumfanfare Melomanie en Target weer langs om het oud
papier op te halen. De maand juli
wordt overgeslagen in verband vakantie. Zaterdag 27 augustus, ook
in de vakantie, komen de leden wel
weer oud papier ophalen. Gevraagd
wordt voor 9.30 uur het papier weer
in handzame verpakking aan de
rand van de weg, of op de aangegeven plaatsen, klaar te zetten.

Naar Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagochtend
29 juni is er van 9.30 tot11.30 uur inloop en ontmoeting. Het is de laatste ontmoetingsochtend van dit seizoen. Na de vakantie opent Oost-Inn
op woensdag 7 september haar deuren weer! De Oost-Inn is te vinden in
de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66, bibliotheekingang. Meer
informatie op: www.oosterkerk.info..

3 Arrestaties na
overval woning
Amstelveen - De politie heeft dinsdag 22 juni drie mannen aangehouden die verdacht worden van een
woningoverval in Amstelveen. De
aanhoudingen vonden plaats na
een achtervolging over de A2 van
Amstelveen naar Vinkeveen. Twee
jongemannen van 18 en een 20-jarige man drongen rond half elf een
woning binnen aan Veldlust en bedreigden een minderjarige bewoner
met een vuurwapen. De verdachten
namen een LCD-tv mee en vluchtten weg in een eerder gestolen auto. De intussen gealarmeerde Amsterdamse politie zette de achtervolging in. In Vinkeveen werd de
auto klemgereden en konden direct
de overvallers worden aangehouden. De drie verdachten zijn bekenden van de politie.
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officiële mededelingen
ter inzage bij de afdeling dienstverlening
t/m 7 juli 2011:

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 12 juli en 6 september 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

• de programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief 2012-2015 van het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn, de G2;
• de jaarrekening 2010 van het Samenwerkingsverband
Aalsmeer- Uithoorn, de G2.
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij krachtens artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) hebben
besloten ontheffing te verlenen voor het afsluiten van de rijbaan van de Rechtsachterstraat en de Linksachterstraat, ten
behoeve van werkzaamheden. De ontheffing geldt voor 29
juni 2011.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Oosteinderweg 3-5, het kappen van een boom;

• Ophelialaan 66, het kappen van een boom;
• Schoolstraat 15, het vervangen van de kolken;
• Stationsweg 6, het kappen van twee bomen;
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Dreef 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 269, het tijdelijk gebruiken van het pand
voor kinderopvang;
• Ophelialaan 100-160, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Werven 32, het plaatsen van een dakkapel.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 25
t/m 24 juni Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
t/m 24 juni Concept Masterplan herenweg en omgeving;
t/m 24 juni Concept Masterplan Groenzone (Oosteinderweg
en omgeving);
t/m 29 juni Horecavergunning: sportkantine
“De Waterlelie”, Dreef 7;
t/m 29 juni De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Dresscode Blue op
het Raadhuisplein van 20.00–01.00 uur op
28 mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Multisupply
zwemloop op de Dreef van 08.00–10.00 op
28 mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Aalsmeer Roest Niet
bij The Beach van 08.00–22.00 uur op
5 juni 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Junior Pramenrace
bij Stokkeland van 12.00-17.00 uur op
25 juni 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: 5-kmloop in het

t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 7 juli
t/m 14 juli
t/m 19 juli
t/m 19 juli
t/m 19 juli
t/m 20 juli

t/m 28 juli
t/m 7 sept

Hornmeerpark van 10.00-13.00 uur op
3 juli 2011;
Evenementenvergunning: Summer Dance Party
van 12.00–01.00 uur op 9 juli 2011;
Evenementenvergunning: Verjaardagsfeest bij
Sweelinckstraat 58 van 16.00–23.00 uur op 16
juli 2011;
De programmabegroting 2012 en het meerjarenperspectief 2012-2015 van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;
De jaarrekening 2010 van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn, de G2;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Evenementenvergunning: Bandjesavond in
Aalsmeer Centrum van 20.00–01.00 op
25 juni 2011;
Exploitatievergunning: De Spil, Spilstraat 3;
Exploitatievergunning: De Chinese Muur,
Einsteinstraat 79A;
Standplaatsvergunningen: de verkoop van vis,
op donderdag bij winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde; de verkoop van zuivel,
op woensdag en zaterdag bij winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde; de verkoop van vis, op
donderdag bij het Pompplein;
Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Fietsende kinderen veilig naar
middelbare school
Aalsmeer - De basisschoolkinderen uit groep 8 zijn afgelopen maandag voorbereid op hun fietstocht
naar de middelbare school. Onderweg naar de nieuwe school worden
deze kinderen geconfronteerd met
meer verkeer en zeker met meer
vrachtauto’s en bussen.
Onder toeziend oog van wethouders
Ad Verburg van Verkeer en vervoer
en Ulla Eurich van Onderwijs namen de leerlingen van scholen uit
Aalsmeer en Kudelstaart deel aan
het combinatieproject Dode Hoek
en Fiets Seef.
Wethouder Verburg: “Kinderen kunnen meestal niet inschatten welk
gevaar zij opleveren voor zichzelf en
een vrachtwagen of buschauffeur
als zij in het verkeer in de buurt van
een vrachtwagen of bus komen.

Deelnemers van de Kudelstaartse
avondvierdaagse ‘bergopwaarts’
Fotobijschrift foto 1: Wethouder Verburg (rechts) geeft een
schooltas aan een leerling die oefent om te fietsen met bagage.

Om alle leerlingen van groep 8 zo
goed mogelijk voor te bereiden,
biedt de Gemeente Aalsmeer dit
combinatieproject aan.” In dit project zijn de kinderen er op gewezen
dat het zicht van de vrachtwagenen buschauffeurs beperkt is.
Hiervoor namen de kinderen plaats
op de stoel van de vrachtwagenchauffeur. In de omgeving van een
bus of vrachtauto moeten de leerlingen altijd eerst proberen om oogcontact te zoeken voordat zij manoeuvres rondom een bus of vrachtwagen uitvoeren. Om deze reden is
het Dode Hoek Project ontwikkeld.
Wethouder Eurich:
“Wij hopen dat de kinderen zich
bewust worden van de rol die een
vrachtwagenchauffeur speelt in het
verkeer. Ook de fietsvaardigheid
speelt hier een grote rol in. Dit project leert de kinderen om veilig deel
te nemen aan het verkeer.”
Fiets Seef
Het andere deel van het combinatieproject is een fietsvaardigheidstraject genaamd Fiets Seef. Fiets Seef
is een project dat zich in de eerste

Kudelstaart - Van een echte heuvel
is natuurlijk geen sprake, maar toch
heeft de route van de Kudelstaartse
wandelvierdaagse een beetje hoogteverschil. Gelijk aan de start vanaf de Wim Kandreef voert het par-

cours via de parkeerplaats van de
tennisvereniging achter de tennisbanen langs en via dat dijkje richting de nieuwbouw. Lopers zijn er
veel; ze laten zich niet afschrikken
door een regenkans van 87% (!) die

voor donderdag (vandaag dus) ‘besteld’ is. Vandaag is gelijk ook de
laatste wandeldag en kunnen alle deelnemers bij RKDES worden
ingehaald. Toch weer een knappe
prestatie neergezet!

UWTC rijdt competitie in
nat en winderig Zoetermeer
Wethouder Eurich (links) met leerlingen uit groep 8 in een vrachtwagen waarin zij uitleg kregen over de dode hoek van een ervaren rijinstructeur (rechts).
plaats richt op het vergroten van de
motorische fietsvaardigheid. De kinderen oefenen basistechnieken van
het fietsen op een fietsparcours. De
oefeningen hebben betrekking op
goed opstappen en wegrijden, hand

uitsteken en bochten rijden, over
de schouder heen kijken en van rijstrook wisselen, inschatten van afstanden, naast elkaar rijden, obstakels en vervoer van passagiers en
bagage.

Uithoorn - Zondag 19 juni is de vijfde wedstrijd in de BMX West Competitie verreden. Via een omleiding
(A12 afgesloten) kwamen de rijders plus hun begeleiders aan bij de
fietscross baan van fcv Zoetermeer
’77. De weersvoorspelling beloofde in de loop van de dag opklaringen, alleen waren die in Zoetermeer
niet te vinden. De hele dag door een
straffe wind en flinke plensbuien.
Door de wind werd niet gesprongen en door de regen hadden vooral de jongste rijders moeite om op
de startheuvel op hun plaats te komen. Totaal inschrijvingen van deze
dag was 289 rijders in hun eigen en

de open klasse, dit resulteerde in 48
ritten. Van deze 289 rijders waren er
37 van UWTC. Van deze rijders waren er slechts twee die de finale niet
haalden en vijf die de overwinning
op hun naam mochten schrijven. De
cruiser klasse 16- was een UWTC
aangelegenheid, drie rijders deden mee en alle drie dus een finale plaats. De eerste plaats was voor
Sven. Bij de cruiser 17+ was Wouter
de beste, zowel in de manches als
de finale ging hij als eerste over de
finish. Ferdi, Alec en Milan rijden alle drie bij de Boys 7, in de manches
niet bij elkaar in de rit,wel alle drie
steeds bij de eerste drie. In de fina-

le werd Ferdi eerste, Milan vierde en
Alec zesde. Door een slecht begin
van Melvin reed hij de B-finale waar
hij eerste werd. Bij de Boys 11 is het
nog steeds spannend. Wie gaat het
winnen, Joey of Bart? Ook zij zaten niet bij elkaar in de manches
en werden beiden drie keer eerste.
In de finale was Bart net iets sneller. Bij de Boys 13 heeft Arjan heeft
de smaak te pakken. Ook hij pakte
de totale overwinning. Dit weekend
gaat UWTC naar de NK voor Clubs
in Schijndel proberen een plaats te
pakken bij de eerste tien! Kijk voor
de foto’s en verdere informatie op
www.uwtc.nl/bmx.
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AGENDA

Quiz: Waar of niet waar?

Hits van toen vrijdag in
feestcafé Tante Truus
Aalsmeer - Vrijdag opende Tante
Truus haar deuren voor de welbekende Amsterdamse avond en het
feestcafé was meteen gezellig gevuld met gasten die genoten van de
vele meezingers. Vele hits van André Hazes, Wolter Kroes en andere bekende zangers en zangeressen werden gedraaid. Tevens waren de gasten gekomen om mee te
doen met de Tante Truus quiz! Zowel het mannen- als het vrouwenteam waren fanatiek en na het raden van liedjes,vragen beantwoorden en het spelen van hints ging de
eer naar het vrouwenteam.
Vrijdag 24 juni maakt feestcafé Tante Truus zich op voor de hilarisch

gezellige avond met hits van toen.
Alle grote hits van vele artiesten zullen gedraaid worden en onder genot van een drankje en hapje zal
het weer een leuke avond worden.
Tevens kunnen de bezoekers weer
meedoen met de ‘waar of niet waar”
Tante Truus quiz.
Zin in een hilarisch gezellige avond?
Kom dan vrijdag 24 juni naar feestcafé Tante Truus gelegen aan de
Dreef 5 (Bon Ami).
Toegang is natuurlijk gratis en iedereen vanaf 18 jaar is welkom. Het
feestcafé is geopend van 21.00 tot
02.00 uur. Meer informatie en andere aanraders zijn te vinden op website: www.fctantetruus.nl.

Aalsmeers Harmonie geeft
drie klapstoelconcerten
Aalsmeer - Zondag 26 juni kan volop genoten worden van muziek van
Aalsmeers Harmonie. De harmonie geeft dan voor het eerst haar
Klapstoelenconcert: Op drie plaatsen in Aalsmeer wordt een concert
van drie kwartier gegeven. Het programma is gevarieerd en bestaat
uit veel bekende Hollandse hits:
Het land van Maas en Waal, Geef
mij maar Amsterdam, Het Dorp en
’t is Weer voorbij die mooie zomer.
Daarnaast worden enkele medleys
gespeeld van onder andere Marco
Borsato en Nederlandse zangers als
Jan Smit, Nick en Simon en Gerard
Joling.
De jonge, professionele zanger
Frank Geisink verleent zijn medewerking aan twee concerten. Hij
zingt mee met de nummers, die het
orkest speelt. Uiteraard mogen de
luisteraars zelf ook meezingen. Het
eerste concert is van 10.45 tot 11.30

uur bij kinderdagcentrum De Lotusbloem in de Apollostraat 66. Hier
vindt de start plaats van de Lotusbloemfietstoer. Het tweede concert
wordt gegeven bij Kinderboerderij
Boerenvreugd in het Hornmeerpark
van 12.15 tot 13.00 uur.
De concertreeks wordt afgesloten bij Zorgcentrum ’t Kloosterhof
in de Clematisstraat 16 en duurt
van 14.30 tot 15.15 uur. Dit laatste
concert is instrumentaal, de zanger zingt dan niet mee. De toegang
is overal gratis. Neem uw klapstoel
mee als u wilt zitten en geniet van
de muziek. Voor meer informatie
over de harmonie en haar activiteiten kan gekeken worden op www.
aalsmeersharmonie.nl. Ook nieuwe
muzikanten zijn welkom bij de harmonie. Wie een keer wil komen luisteren of meespelen, kan contact opnemen met één van de bestuursleden via de website.

Play-in bij de Concertina’s
Amstelveen - Accordeonvereniging de Concertina’s organiseert op
1 oktober weer een play-in in Ontmoetingscentrum De Meent aan de
Orion 3. Dit jaar staat de play-in onder muzikale leiding van de eigen
dirigent Elly Meekel en gastdirigent
Marc Belder. De heer Belder is onder andere muzikaal leider van het
Nederlands Jeugd Accordeon Orkest en is bekend van diverse vormingsweekenden en play-in’s in het

land. De muzikale dag begint met
een eerste repetitie om 10.00 uur.
De slotrepetitie zal een concertkarakter hebben, waarbij bezoekers
gratis toegang hebben.
Meespelen in dit grote accordeonorkest met accordeon of een ander
instrument? Mail dan voor informatie naar: hansmarjonieuwland@caiway.nl of g.vrolijk-dehaan@hotmail.
com.
Aanmelden kan tot 30 augustus.

Glas, tekeningen, foto’s en beelden

Vrijdag opening nieuwe
expositie Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 24
juni wordt in Het Oude Radhuis een
nieuwe tentoonstelling geopend. Dit
keer geeft prof. dr. Ruud Lapré het
officiële startsein om 19.50 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De nieuwe tentoonstelling
toont glassculpturen en tekeningen

van Tomas Hillebrand, foto’s en gemengde techniek van Annette van
Waaijen, schilderijn van Patrice Aaftink en beelden van Elly de Jong. De
expositie in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat is tot en met 31 juli
iedere donderdag tot en met zondag
te bezoeken tussen 14 en 17 uur.

Zaterdag muziek op 6 locaties

Bandjesavond in centrum
Aalsmeer - Op zaterdagavond 25
juni staat het centrum van Aalsmeer
weer bol van de livemuziek tijdens
de jaarlijkse bandjesavond. Op zes
locaties in het dorp worden podia
opgesteld, waar zeer uiteenlopende bands komen optreden. Voor ieder wat wils. Bandjesavond start om
20.00 uur en de muziek gaat buiten
uit om klokslag 1.00 uur. Natuurlijk kunnen bezoekers dan nog terecht op één van de after-partys die
binnen plaatsvinden. Bandjesavond
wordt georganiseerd door Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum
in samenwerking met de aangesloten horecagelegenheden uit het
centrum. In het dorp staan in totaal
zes podia, verdeeld over de Marktstraat, Weteringstraat, Schoolstraat,
Dorpsstraat, Zijdstraat en het Molenplein. De podia zijn zo opgesteld
dat de bezoekers een ronde kunnen
maken langs alle bands.
Santa Rosa en Dioomen
Bij café de Praam is het luisteren, genieten en dansen tijdens het optreden van Santa Rosa met een Nederlandstalig rock-, pop- en feestfestijn
dat iedereen zal bekoren. Santa Rosa heeft met de nieuwe zanger Bas
van Rijckevorsel van slechts 21 jaar
een frontman van formaat. Een bekende kop die iedereen zal herkennen van zijn Idols avontuur, waar hij
de sterren van de hemel zong in de
liveshows. Eetcafe ’t Holland Huys
organiseert ‘Dansen bij de Molen’
met de band Dioomen.. De band Dioomen weet een warm gevoel over
te brengen op haar publiek met theatrale nummers vol synthesizergeluiden, bombastische soundscapes,
eighties-samples, invloeden van
pop en rock en slaat hiermee een
brug tussen dance en pop. Het optreden wordt versterkt met caleidoscopische videobeelden van vj Romberto.
Sloppy Joe en Valium
Bij café bar Joppe treden tijdens
Bandjesavond twee bands op. Allereerst de band Sloppy Joe met
de Aalsmeerse muzikanten Piet
van Leeuwen op bas en Rob Ruijter op gitaar. Voor het front dragen
Toon Hollanders op zang en gitaar
en Cora Blekemolen op zang zorg.
Drummer is J.P. Borgerding. De
swingende muziekstijlen die Sloppy Joe speelt zijn: Roots, Americana, blues en country, ofwel Bluesycana! Ook de rock- en funkband Valium is van de partij. Valium is een
aantal jaar geleden begonnen met
voor de fun spelen van covers en is
nu een van Nederlands betere coverbands. Twee sterke vocalen en
een retestrakke band zorgen voor
de juiste harmonie en de perfec-

tie van het naspelen van te gekke
nummers. Alle genres van rock en
funk passeren de revue en zorgen
voor een gevarieerd avondje kijk- en
luisterplezier.
Demitch en Leo Koster Band
Restaurant De Halve Maen is dit
jaar ook weer van de partij en in de
Schoolstraat staat het podium klaar
voor Demitch. Dit topduo wordt gevormd door Björn Markgraaf op
leadzang en keyboards en Marc
Geurden op gitaar en zang. Na allebei al jaren in het top-100 en top-40
circuit actief te zijn geweest, hebben ze besloten het bandleven vaarwel te zeggen en als duo verder te
gaan. Muzikaal op één lijn, perfect
in harmoniale uitvoering, muzikaal
vakmanschap. Voor het spiksplinternieuwe restaurant Het Wapen
van Aalsmeer speelt de Leo Koster Band. Koster heeft een markante stem en speelt vaardig gitaar. De
band bestaat uit de zwaargewichten Han Bavinck op gitaar, Chip Visser op bas, Pim Koopman op drums
en Kees Maat op sfeervol accordeon. De Leo Koster Band speelt eigen repertoire maar ook covers. In
de pauze staat Kees Markman achter de draaitafel.

E10,95

Horeca en controle
Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor een drankje en bij SnaQ Cafetaria op de Van
Cleeffkade en de verschillende
snackkarren zijn snacks verkrijgbaar. Uiteraard bevinden zich ook
toiletten in de nabijheid van de verschillende horecapunten. De EHBO
is te vinden in de Weteringstraat.
Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het dorp in te
nemen. De politie zal hier tegen optreden. De organisatie raadt aan om
zoveel mogelijk te voet of op de fiets
te komen, dit in verband met de afsluiting van de Van Cleeffkade, de
beperkte beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Kijk
voor meer informatie op de website
www.aalsmeercentrum.nl.

WASHBURn
WESTERn (wd 32S)

VAn E418,- VOOR E298.-

ZOMERAAnBIEDInGEn

BlOKflUIT (lES)
YAMAHA E10,00

KEYBOARD MEDElI
(MC 49A) E97,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Houseclassics met Stuiver
Aalsmeer - Begin jaren 90 was de
N201 (toen nog Kaoetsjoek) als zaal
een van de pioniers als het ging om
het geven van house en dance feesten. Menig inwoner van Aalsmeer
en omstreken heeft deze feesten
nog wel ergens in zijn herinnering
opgeslagen. Om deze goeie ouwe
tijd nog eens opnieuw te beleven is
er op zaterdag 2 juli een groot feest

Exposities
Zaterdag 25 juni:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Elke zaterdag van
11 tot 16u.
* Veiling op Historische Tuin. Ingang
Praamplein om 15u.
25 en 26 juni:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60
Jaar brandweer Aalsmeer’ in Historisch Centrum.

met alleen maar muziek en sfeer uit
die tijd: Stuiver! Ga dus maar alvast
op zoek naar je waterdichte Sony
Walkman, pak je Atari spelcomputer, de video 8 camera, de betamax
video’s, je oude cassettebandjes en
de draaitelefoon. Terug naar nostalgie met de muziek, entreeprijzen en
artiesten van weleer. Kaarten kosten
10 euro per stuk. Info: www.n201.nl.

Diversen
Vrijdag 24 juni:
* Kaarten in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Zomerschaakcompetitie Schaakclub Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat. Vanaf 20u.
Zaterdag 25 juni:
* Junior pramenrace. Start 13u. bij
Stokkeland, centrum. Prijsuitreiking
vanaf ongeveer 15.15u.
25 en 26 juni:
* Open Tuinenweekend in Aalsmeer
en Kudelstaart, zaterdag 10-17u. en
zondag 10-16u.
Zondag 26 juni:
* Aanmodderen, spelletjes en alles
over varkens op de kinderboerderij,
bij Hornmeerpark, 11-15u.
Woensdag 29 juni:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Jaarmarkt in Kudelstaart in en
rond winkelcentrum, 14-21u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* Sluiting kienseizoen in Sportzicht,
Sportlaan. Aanvang: 20u.
Vergaderingen
Donderdag 23 juni:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Maandag 27 juni:
* Vergadering wijkraad Dorper in De
Binding, Zijdstraat vanaf 19.30u.
Donderdag 30 juni:
* Bijeenkomst over baggeren sloten
en vergadering wijkraad Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

Uit Aalsmeer...

Captain Midnight’s Pianoshow
In de Marktstraat bij Blitzz en De
Oude Veiling speelt de Captain
Midnight’s Pianoshow, waarbij alles draait om sfeer en gezelligheid.
Op bekend pianorecept worden met
groot enthousiasme alle klassiekers
uit verschillende genres gespeeld
van de jaren vijftig tot vandaag. Een
grote mix van de bekendste (neder)
pop-, rock- en danshits van de afgelopen 50 jaar passeren de revue
met allen één ding gemeen, namelijk het grote feest- en meezing gehalte.

STAGE
MUSIC SHOP
GITAARSTATIEf
STAGG

Muziek
Vrijdag 24 juni:
* Hits van toen in feestcafé Tante
Truus (Bon Ami), Dreef, 21-02u.
* Praamavond met dj Marco in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Dj’s van Cooldown Café in Blitzz,
Marktstraat vanaf 22u.
* Halve finale dj contest Summer
Dance in Oude Veiling, Marktstraat
van 20 tot 01u.
Zaterdag 25 juni:
* Bandjesavond in straten Centrum
van 20 tot 01u. met veel optredens.
* Afterparty bandjesavond in café
de Praam met dj Henk v/a 0.30u.
Zondag 26 juni:
* Klapstoelconcert Aalsmeers Harmonie, 10.45-11.30u. bij Lotusbloem
in Apollostrat, 12.15-13u. op Kinderboerderij in Hornmeer en 14.3015.15u. bij Kloosterhof, Clematisstraat.
Maandag 27 juni:
* Zomeravond buiten concert Flora op voormalige Rkdes-terrein Kudelstaart. Vanaf 19.30u. Op 4 juli concert in Boomgaard, Oosteinde.
Vrijdag 1 juli:
* Summer Break Party voor jeugd
voortgezet onderwijs (1-3) in Bon
Ami, Dreef van 20.30 tot 00u.
1 en 2 juli:
* Dansspektakel Omnia ‘Viva la Fuif’
in Studio’s Aalsmeer, Centrum. Vrijdag 20u., zaterdag 14u., 16.15u. en
20u. voorstellingen.
Zaterdag 2 juli:
* Jaren zeventig houseparty in N201,
Zwarteweg. Open: 21u.

Vanaf 23 juni:
* Nieuwe expositie met glassculpturen, tekeningen, foto’s, schilderijen
en beelden in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u. Vrijdag 24
juni om 19.50u. opening door prof.
dr. Ruud Lapré. Tot en met 31 juli.
* Zomerexpositie met glaskunst en
schilderijen in galerie Sous Terre,
Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Zondag 3 juli:
* Huismuseum Janna van Zon met
Mokum collectie geopend van 10 tot
17u. Zaterdag gesloten.

Truc met sax!
Aalsmeer - Blood, Sweat en Kiers
verzorgde afgelopen zondag een
optreden in café Joppe. Het werd
een spektakel met heerlijke bluesen jazzklanken. Luid applaus kreeg
saxofonist Wouter Kiers toen hij z’n
saxofoon op z’n gezicht plaatste (zie
foto). Naast Wouter bestaat de band
uit de Aalsmeerders Chris C. Clemens op gitaar en zang en Ab Hansen op bas. Drummer was deze keer
Ab Dekker.. Blood, Sweat en Kiers
heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht met covers en ook heel veel
eigen nummers.

Aalsmeer - Tal van muzikale activiteiten vinden wekelijks in Aalsmeer
plaats, bijvoorbeeld bandjesavond
aanstaande zaterdagavond 25 juni
in het centrum. Ook in en rond de
gemeente zijn tal van optredens en
festiviteiten. Een greep:
* Zaterdag 25 juni: Goud van Oud
festival in straten oude centrum
van Uithoorn met optredens van de
bands Que Pasa, The Deal en Ouwe Jongens Krentenbrood. Vanaf
21.00 uur.
* Zondag 26 juni: Kunstspektakel
in Leimuiden, Dorpsstraat. Thema:
Hergebruik met kunstpresentaties
en muziek van dj’s Dirk en Jos van
11.00 tot 17.00 uur.
* Zondag 26 juni: Popfestival in
Beinsdorp (nabij Nieuw-Vennep)
met optredens van tal van bands
vanaf 12.00 uur. Aalsmeerse Rietveldband gaat hier ook van zich laten horen. Vanaf 15.30 uur.
* 29 en 30 juni: Musical The Secret
Garden door studenten van Tilburgse Conservatorium in nieuwe zaal
van De Meerse, Hoofddorp. Voorstellingen woensdag en donderdag
om 20.00 uur.

Veiling op Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 25 juni wordt er
weer geveild op de Historische Tuin.
De veilingmeester zal weer een heel
scala van bloemen en planten aan de
man proberen te brengen. De Tuin gaat
om 13.30 uur open en de veilingklok
uit veiling Bloemenlust gaat om 15.00
uur draaien. De entree is via de brug
bij het Praamplein. Voor informatie:
www.historischetuinaalsmeer.nl of bel
0297-322562.

Zomerconcerten ‘Flora’

Aalsmeer - De vakantie breekt voor
velen over enkele weken aan. Muziekvereniging Flora heeft een mooi
seizoen achter zich en ter afsluiting geeft de muziekvereniging een
tweetal concerten in de buitenlucht.
Maandag 27 juni vanaf 19.30 uur
speelt Flora in Kudelstaart tussen
de Midvoordreef en de Rechtsbuitenstraat, de wijk waar vroeger het
voetbalveld van RKDES was.
Maandag 4 juli vanaf 19.30 uur is
Flora te beluisteren op het grasveld
bij de Boomgaard in de wijk Nieuw
Oosteinde. Indien de weersgesteldheid roet in het eten gooit, worden de concerten verplaatst naar
het clubhuis aan de Wim Kandreef 1 te Kudelstaart. Het jeugdorkest bestaat uit een enthousiaste
groep meisjes en jongens die wekelijks bij elkaar komt om te repeteren
en het afgelopen seizoen is er veel

geleerd en dat willen zij graag laten horen. Het uiteindelijke doel van
het bespelen van een instrument is
tenslotte om deel uit te maken van
een orkest. Lessen hebben een individueel karakter terwijl meespelen in een voltallig orkest een kwestie van samenspel is. Het jeugdorkest is een goede vorm om aan te
leren met een groep muziek te maken. Flora hoopt met de concertjes
mensen te bereiken die zich aanmelden om een instrument te gaan
bespelen en tevens te laten horen
dat een modern fanfareorkest niet
louter mars- en hoempapa-muziek
speelt, maar van alle markten thuis
is, van zeer intiem en ingetogen tot
uitbundig swingend en spetterend.
Meer informatie over de vereniging
op www.muziekverenigingflora.nl.
Nieuwe leden, jong of oud, zijn van
harte welkom!
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Smartlappenkoor ‘Denk aan
de Buren’ in Velserbroek
Aalsmeer - Zaterdag 25 juni treedt
het bekende Aalsmeers smartlappenkoor Denk aan de Buren op tijdens het smartlappenfestival in winkelcentrum Velserbroek. Het smartlappenfestival, ook wel bekend
als het festival van het Nederlandse lied, wordt dit jaar groots opgezet vanwege het 25-jarige jubileum
van het winkelcentrum. Naast ‘Denk
aan de Buren’ komen diverse andere koren, muzikanten en solisten
optreden. Het belooft een groot muzikaal evenement te worden. Vanaf 20.30 uur vindt bovendien een
smartlappenwedstrijd plaats waar
‘Denk aan de Buren’ met twee
prachtige nummers gaat strijden
voor de eerste plaats. Het smartlappenkoor, onder enthousiaste leiding van dirigent Frans Koers, wordt

muzikaal begeleid door de accordeonisten Cor Trommel en Louise
Prins. Na een jarenlange ledenstop
heeft het koor weer ruimte voor enthousiaste zangers en zangeressen.
Het plezier van het samen zingen is
voor de koorleden het belangrijkst.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit, hoe kan het ook anders, uit
onvervalste smartlappen en andere levensliederen. De repetitieavonden zijn op de donderdagavond van
20.30 tot 22.30 uur in het cultureel
café Bacchus in Gerberastraat 4.
Meer weten? Kijk op www.smartlappen.com of kom kijken en luisteren op zaterdag 25 juni in winkelcentrum Velserbroek. Het optreden
van ‘Denk aan de Buren’ begint om
18.45 uur. De wedstrijd vanaf 20.30
uur. Entree is gratis.

Sportvereniging Omnia 2000

Tweede middagvoorstelling
van dansshow Viva la Fuif
Aalsmeer - Door de enorme belangstelling voor de middagshow
van Viva la Fuif op zaterdag 2 juli is
de eerste show van 14.00 uur al uitverkocht. SV Omnia 2000 organiseert daarom een tweede dansshow
en wel om 16.15 uur! De kaartverkoop loopt boven verwachting goed,
maar omdat dit theater meer plaatsen biedt dan de vorige locatie,
hadden de organisatoren niet direct verwacht dat de middagvoorstelling al zo snel uitverkocht zou
zijn. Door een tweede middagshow
te geven voorkomt Omnia veel teleurstellingen en worden meer ouders, familie en vrienden de gelegenheid gegeven om naar hun kind,

kleinkind of vriendinnetje te komen
kijken. Dus voor iedereen die dacht
geen kaartje meer te kunnen krijgen, bestel direct via de website en
de kaartjes zullen klaar liggen aan
de kassa. Wacht niet te lang met bestellen, want voor je het weet, is de
middag weer uitverkocht. Kaarten
voor de avondshow, op vrijdag 1 juli, zijn natuurlijk ook te bestellen via
genoemd e-mailadres. De avondshow kost 15 euro en voor de middagshow zijn de kaarten 10 euro per
stuk. De kaarten zijn te bestellen via
de website http://www.svomnia.nl.
Bij de productgroep Dans is in het
submenu bij Viva la Fuif te vinden
hoe de bestelling in zijn werk gaat.

Zondag lancering met video

Schrijvers in zomers
magazine NieuwNAT

Ondanks wind toch rondje Westeinder

Bijzondere Botendag
Stichting Dag van je Leven
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni organiseerde Stichting Dag van je Leven
haar jaarlijkse botendag, waarbij
180 lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapten te gast waren. Het
was de achtste keer dat de Stichting
dit leuke evenement organiseerde
en ieder jaar wordt het een groter
spektakel in Jachthaven Kempers
Princessepaviljoen bij Leimuiden.
Dit jaar zouden er maar liefst 87 boten meevaren met aan boord één of
meer gehandicapten met hun familie of begeleiding. Het weer gooide
echter roet in het eten. De organisatie had te kampen met zeer veel
afzeggingen van booteigenaren, die
niet wilden of konden uitvaren door
het onstuimige weer. Al met al waren er toch nog 30 schippers, die
het aandurfden om met hun boot
het water op te gaan en de golven
te trotseren op de Ringvaart en de
kleine Poel. Dit jaar had het evenement zelfs een internationaal tintje, want er vaarden zelfs mensen
uit Zwitserland mee, die hun boot
in Aalsmeer hadden liggen. ’s Ochtends vroeg leek het erop dat er niet
gevaren mocht worden door de onregelmatige en harde windstoten en
iedereen wachtte in spanning af wat
er zou gaan gebeuren. De organisatie was inmiddels druk aan het overleggen wat er gedaan zou kunnen
worden om de ruim 300 gasten toch
te laten genieten van een paar uurtjes op het water. Omdat er ruim 50
boten niet meededen, moest er veel
geïmproviseerd worden, maar uiteindelijk konden alle gasten mee op
een boot. De booteigenaren waren
heel flexibel en onverwachts kwam
Jolanda Visser (die ochtend alias
Wendy van Dijk) met een oplossing.
Ze had kunnen regelen dat partyboot een rondje kon varen, waar 100
personen aan boord konden.
Met hulp van de vele vrijwilligers en
booteigenaren, die spontaan naar

de haven waren gekomen, niet om
te varen maar om te helpen, werden
de gasten aan boord van de boten
geholpen. Ook de vrijwillige brandweer van Aalsmeer hielp met drie
mannen mee om de rolstoelen veilig aan boord te krijgen. Daarna zijn
ze zelf het water op gegaan om hulp
te bieden waar nodig. Maar gelukkig bleven calamiteiten uit. Velen
droegen een zwemvest, die Zeilschool Aalsmeer voor deze gelegenheid had uitgeleend. Om 11.00
uur kon iedereen uitgezwaaid worden en ook wethouder Ad Verburg
stond aan de kant om iedereen een
behouden vaart te wensen. Net als
vorig jaar liet de zon zich toch nog
even zien, wat bijzonder was gezien de voorspellingen. Na een paar
uurtjes varen kwam iedereen veilig
de haven weer in. Sommigen hadden wel wat last gehad van het opspattende water en de wind, maar
dat mocht de pret niet drukken. Tot
3 uur werd nog volop gefeest in de
botenhal, die speciaal voor die dag
was leeggehaald. Er werden vele gezellige meezingers ten gehore
gebracht door DJ Dennis van Fireball. En net als andere jaren werd er
weer veel gedanst en de nodige polonaises gelopen. Sommige gasten
pakten zelfs enthousiast de microfoon om mee te zingen. Het was een
zeer speciale dag en iedereen ging
tevreden naar huis. Uit de reacties
van de booteigenaren blijkt dat het
een bijzondere ervaring was om zoiets eenvoudigs te kunnen betekenen voor mensen die erg genieten
van de rust op het water. Maar ook
dat je hierdoor weer realiseert hoe
het leven in elkaar kan zitten. Velen
hebben alweer toegezegd volgend
jaar weer mee te varen. Traditiegetrouw wordt de botendag de zaterdag voor vaderdag gehouden. Voor
informatie en foto’s: www.dagvanjeleven.org.

3 Nieuwe hondentrainers!

Handicap.nl dankt van
harte alle gulle gevers
Aalsmeer - In de week van 6 tot en
met 11 juni hield Handicap.nl haar
jaarlijkse nationale collecte voor
mensen met een handicap of chronische ziekte in Nederland. De opbrengst van de collecte in Aalsmeer
en Kudelstaart is 2701 euro.
Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Het geld dat Handicap.
nl ophaalt met de landelijke collecte gaat o.a. naar het Ango fonds.
Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald
aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar vallen. Hulpverlening die
hard nodig is om de gehandicapte
medemens een volwaardig leven te
geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (al-

tijd) afhankelijk te zijn van anderen. Dit kan met een sta-op stoel of
een matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand weer
kan gaan werken en een eigen bestaan kan verdienen. Ook vinden wij
het sociale aspect belangrijk en kan
men bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten
te leggen of voor een hobby of (vrijwillegerswerk) De Ango geeft ook
juridisch advies en belastingadvies
aan mensen met een beperking. De
Ango heeft hiervoor in het hele land
adviseurs, dit zijn vrijwilligers die
door Ango worden opgeleid. Contactgegevens zijn te vinden op de
website www.ango.nl. Handicap.nl
dankt haar 17.000 vrijwilligers dit de
tijd hebben genomen om zich in te
zetten voor de belangen van mensen met een handicap.

Aalsmeer - Niet alleen de scholieren van de hoogste klassen van de
middelbare school deden afgelopen
periode eindexamen. Ook drie trainers van hondenschool Aalsmeer
en met succes! Alle drie zijn ze geslaagd en mogen zichzelf nu officieel instructeur noemen. Deze mijlpaal is weer een stap in de verdere professionalisering van de Hondenschool Aalsmeer, onderdeel van
de Dierenbescherming. De Dierenbescherming vindt het opvoeden
van honden belangrijk. Op de cursus Gehoorzame Huishond krijgen
hondeneigenaren handvaten aangereikt. Handvaten die helpen bij
het opbouwen van een goede relatie. Daarnaast wordt gewerkt aan de
opvoeding van de hond. Hondenschool Aalsmeer geeft de cursus ie-

dere zaterdagochtend in het Hornmeerpark. De training worden gegeven door vrijwilligers die het leuk en
interessant vinden om met honden
en mensen om te gaan. Vaak zijn ze
zelf ook begonnen met trainen met
hun hond en zijn zo enthousiast geworden dat ze als vrijwilliger de cursus voor de Dierenbescherming willen verzorgen. Een nieuwe trainer
krijgt van de Dierenbescherming
een degelijke opleiding tot instructeur, waarna ze binnen de training
nog verder worden opgeleid. Op deze manier blijft de kwaliteit van de
training gewaarborgd.
Meer informatie over de cursus en
over trainer worden op www.hondenschoolaalsmeer.dierenbescherming.nl.

Aalsmeer - Het zomernummer van
NieuwNAT komt eraan. Zondag 26
juni gaat de nieuwe editie van het
Aalsmeerse internetmagazine online op www.nieuwnat.nl. Die avond
valt het officiële startschot rond
21.00 uur in De Oude Veiling. De
redactie heeft Peter Maarsen weten te strikken als gastpresentator voor een passend woordje bij de
lancering. Maarsen is in het dagelijks leven presentator en verslaggever bij RTV Noord-Holland en lokaal bekend als scherpe vragensteller in politieke debatten. Iedereen is
welkom bij de presentatie. Primeur
is dat het bij die gelegenheid mogelijk is een gedrukt exemplaar, 48
pagina’s dik, te kopen. De redactie
koos voor een fleurig thema waarin iedereen los mocht gaan: Ik gun
Aalsmeer… Ze strikte 25 auteurs –
een record – voor een geschreven
bijdrage. Onder hen weer de nodige Aalsmeerders die voor het eerst
meewerken, zoals Corrie de Boer
(over de bibliotheek), Henny Post
(over feesten, winst en echte takken), Truus Oudendijk (over mensen met lef) en Mark Hogenboom
(over actieve dierenbeschermers).
Hermen de Graaf hoopt dat een
nieuwe wereldarchitect Aalsmeer
eens een opknapbeurt geeft. Paul
Bras wil een leuke kroeg in Kudelstaart, maar beslist geen kopie
van het Westeinderpaviljoen. Jan
van Veen haalt een oude koe uit de
sloot: het wordt tijd voor een havo/
vwo-school in Aalsmeer. Vaste medewerker Pierre Tuning betoogt dat
Aalsmeer meer blijk moet geven van
historisch besef. Reinoud Staps in-

troduceert het begrip plat vermaak
waar velen doorgaans de term culturele activiteit bezigen. Joop Kok
en Janna van Zon pleiten ieder op
eigen wijze voor het omtoveren van
De Oude Veiling tot een modern,
veelzijdig cultureel trefcentrum. Ook
in dit zomernummer een interview
van Yannick Duport met Pieter Litjens over hangjongeren. “Zijn hangjongeren volksplaag nummer één?
“Nee”, stelt de burgemeester ferm
vast. Vaste medewerker Leni Paul
interviewt Cor Zomer, die vindt dat
Aalsmeerders ‘best een beetje trotser op hun gemeenschap’ mogen
zijn. De reportage van Katelijn Berghoef gaat over bewoners van huisjes aan de Machineweg die op de
schop gaan. Haar relaas is een roep
om betaalbare woningen. In de
week na de lancering van NieuwNAT nummer 12 (de derde jaargang
is ingegaan) ligt het magazine bij de
bekende verkoopadressen. Dat zijn
Boekhuis Aalsmeer en Bruna in de
Zijdstraat, de Readshop in de Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie
aan de Machineweg en Gall & Gall
in het Kudelstaartse winkelcentrum.
De prijs is 4,95 euro. Op de website van NieuwNAT is méér te zien
dan in het glimmende blad. Het is
een interactieve site waar bezoekers
eventueel hun eigen ‘verhaal’ kwijt
kunnen. Om de tien dagen is er een
nieuwe column te lezen van redactieleden of gastauteurs. Bovendien
kunnen bezoekers online de korte videofilms van Ton Offerman en
Peter Maarsen bekijken. De nieuwste NieuwNAT-video wordt zondagavond vertoond in De Oude Veiling.

De Bok is binnen bij de
Vreeselijke Vreekens!
Aalsmeer - Het duurt nog even
voor de Pramenrace wordt gevaren,
maar de Vreeselijke Vreekens benne
d’r al weer kloar veur! De Bok is binnen! Vrijdag 10 juni was een bijzondere dag voor de Vreeselijke Vreekens. Na jaren van voorbereidingen
in het diepste geheim arriveerde afgelopen vrijdag de nieuwe aanwinst
op de Uiterweg, een Giethoornse
Bok van ruim 12 meter. De Vreekens gaan voor een bok! Velen zullen vreemd opkijken. De Vreeselijke
Vreekens op een bok? Spraken zij
vorig jaar niet neerbuigend over een
bok? Klopt, maar het was niet meer
dan een geslaagd rookgordijn. Al in
2009 werd op een geheime locatie in het pittoreske Leimuiden een
vergadering belegd. Onder het genot van een goed glas Bokbier werd
unaniem besloten: “Het roer gaat
om!” Hoe moeilijk het is om nieuws
geheim te houden, wisten de Vreekens al ver voordat Kuyt en Heitinga
dit in Brazilië merkten. Met de moderne social-media houd je nauwelijks nieuws geheim. Je kunt echter ook bewust lekken om verwarring te stichten of er je voordeel
mee op te doen. Het kan geen toeval zijn, dat Rent a Praam kort daarna met de zogenaamde “Roer moet
om” prijs kwam. Er werd bewust nog
twee jaar gewacht met de aankoop
van een bok, maar de keuze was
gemaakt! Timing is alles! Vorig jaar
een nieuwe Penta en nu een nieuwe Bok! Uiteraard kwamen de Vreeselijke Vreekens niet voor “Het roer
moet om” prijs in aanmerking. Het
roer wàs al om en is met de komst
van de bok nu definitief om. Na 18
jaar meevaren op een praam varen
de Vreeselijke Vreekens dit jaar mee
met de bokken. Het nieuwe thema
van Spie: “Ik hou van een ….” was
een mooie aanleiding om het roer
anno 2011 om te gooien. De Vreeselijke Vreekens houden namelijk
van een bok. Als ‘kick off’ voor de
nieuwe koers werd gekozen voor
een gezamenlijk bezoek aan een
concert van de Toppers. Eén Twitterberichtje was genoeg om de op de
buurt wonende Topper over te halen

dit feit extra cachet te geven. Met
een knipoog naar het voor één keer
in het wit geklede team zong hij de
heren toe. Het was dan ook geen
toeval dat nummer als: “Ik wil je” “Ik
hou er zo van” en “Een bok was my
first love” op de speellijst stonden.
Hoogtepunt van het concert was uiteraard het moment dat 65.000 man
luidkeels tijdens de Rock & Roll medley het nummer ‘Rock around
the Bok’ meezongen. Ongetwijfeld
vragen velen zich nu al af of met
de grote verandering van het vaartuig ook de kleding zal veranderen.
Moeten de donkerblauwe sweaters
er aan geloven? Zelfs bij grote concerns blijkt het nieuws te zijn binnengekomen, want de aanbiedingen van Reebok en Le Bok Sportief
rolden dit weekeinde al uit de fax.
Geruchten gaan zelfs dat de gehele bemanning een filmcontract voor
De Bok and the Beautifull is aangeboden, maar dit wordt door het management tot nu toe nog ontkend.
Nu de Bok binnen is kunnen de
Vreeselijke Vreekens zich volledig
storten op de overige voorbereidingen voor deelname aan de Pramenrace. Dankzij Spie zal dit niet veel
tijd meer vergen. Hier en daar nog
wat puntjes op de i, maar in grote lijnen benne de Vreeselijke Vreekens
dur kloar veur! Maar ja, dat kan ook
niet anders met het nieuwe thema
voor de komende race: Ik hou van
….Het thema is voor dit team natuurlijk een inkoppertje. Ik hou van
een bok.
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Tuinen helemaal klaar voor
Open Tuinenweekend

Feestelijk vaderdag concert
Aalsmeer - Vanuit Praag was Don
Rigsby en zijn band ’s nachts naar
Nederland gereden. Zij namen met
twee uurtjes slaap genoegen om
op vaderdag te kunnen optreden in
de bovenzaal van de Oude Veiling.
Opnieuw lukte het organisator Pieter Groenveld om ook dit Americana
zondagmiddagconcert tot een groot
succes te maken. Het laatste concert van dit seizoen was er één om
niet snel te vergeten. En dat hoeft
gelukkig ook niet, want de aanwezige liefhebbers kunnen zich altijd tegoed doen aan een keur van cd’s gemaakt tijdens optredens elders in de
wereld. De formatie Don Rigsby and
Midnight Call afkomstig uit North
Carolina, zijn voor Pieter Groenveld
geen onbekenden. In de wereld van
de bluegrass is deze soundman buitengewoon geliefd. Mede daardoor
komen zijn vrienden graag naar Nederland voor een optreden en pakken dan Aalsmeer, de geboorteplaats van Pieter, gelijk mee. Trouwe
bezoekers zullen beamen dat aan
het beluisteren van deze concerten
heerlijke uren te beleven valt. Ook
afgelopen zondag waren de reacties weer lovend. Door omstandigheden moesten Don Rigsby en zijn
mannen plus een vrouw een eerder
gepland concert in het land afzeggen. Daarom waren vele fans voor
niets gekomen. Zij waren blij met
de herkansing in Aalsmeer, speciaal voor hen werden de sterren uit
de hemel gezongen. Niet alleen het
banjospel van Rigsby is weerga-

loos, wat deze man met zijn stem
weet te doen grenst aan het ongelooflijke. Zijn verhalen zijn heerlijk
om aan te horen, prachtige Amerikaanse emoties. De overige bandleden zijn overigens ook het vermelden waard, gitarist en zanger Clyde Marshall, Lloyd Herring op banjo en zang, Matt Hooper op fiddle en
Jennifer Strickland op bass vormen
een muzikale eenheid. Strickland
heeft niet alleen een hemelse blik
in haar ogen, maar blijkt ook hemels te kunnen zingen. Naar bluegrass luisteren is je kunnen onderdompelen in het levenslied zonder
sentiment. Je zingt gewoon hoeveel
je iemand houdt. Schitterend is dan
ook het lied waarin de liefdesverklaring aan mevrouw Rigsby er niet om
liegt. Dat telt evenzo voor het eerbetoon aan vader Rigsby. Mede door
het indrukwekkende tempo worden
de toehoorders steeds enthousiaster. Er wordt geklapt, gefloten, gefotografeerd en iedereen lijkt voor een
aantal uren heel gelukkig. Aalsmeer
is Pieter Groenveld wel enige dank
verschuldigd dat ook volgend seizoen deze concerten weer in de bovenzaal van de Oude Veiling te beluisteren en te ondergaan zijn. Het
zou goed zijn wanneer hij het komend jaar wordt genomineerd voor
de KCA Cultuurprijs.
Nog nooit zal uw vijftien euro aan
entree zo goed besteed zijn, want
bluegrass is feest waar nog lang van
na te genieten valt.
Janna van Zon

Supershoples Graankorrel
Kudelstaart - Na een intensieve
projectperiode over gezondheid en
bewegen was het eindelijk tijd voor
de echte supershopperles. Groep
7 van basisschool de Graankorrel
ging op maandagochtend echt winkelen. Aan de hand van opdrachten moesten de jongens en meiden

producten bekijken, afwegen en bewust kiezen. Na alles verzameld te
hebben mochten de leerlingen in de
kantine van het personeel de les nabespreken. Hier kregen zij nog iets
gezonds aangeboden. Een leuke en
leerzame ochtend met aan het einde een echt certificaat!

Tuinenvaartocht op Poel
Aalsmeer - De KMTP afdeling
Aalsmeer organiseert aanstaande zaterdag 25 en zondag 26 juni
een open tuinenweekend. De Westeinder Rondvaart participeert hierin en biedt een rondvaart aan over
de Westeinderplassen inclusief een
bezoek aan twee prachtige ‘eiland
tuinen’ op de plassen. De eerste watertuin, die wordt bezocht, is een bijzondere. De eigenaren doen er alles aan om van het eiland een echte
watertuin te maken. Laat u verrassen tijdens uw wandeling over het
eiland.
Daarna is het tijd voor koffie op
de tuin van André en Els Voorham
op het adres Aardbeiensloot nummer 1. Dit is in alle opzichten een

bijzondere tuin. Naast de natuurlijk gevormde buxusbeelden zijn
ook beeldwerken te bewonderen
van Els en andere kunstenaars en
kunstenmakers. Ook langs de route zijn prachtige tuinen te zien, bijvoorbeeld aan de Stommeerweg en
aan de Westeinderdijksloot. Kortom
genoeg te zien en te beleven op zaterdag 25 en zondag 26 juni. De afvaarten zijn op zaterdag en zondag
om 10.30 uur. De vaartijd is ongeveer 2 uur en de kosten bedragen
inclusief koffie en koek 12,50 euro
per persoon. Reserveren is gewenst.
Opgeven kan bij Westeinder Rondvaart via 0297-341582 of per elektronische postduif: info@westeinderrondvaart.nl.

Schiphol beste luchthaven
Schiphol - Amsterdam Airport
Schiphol heeft donderdag 16 juni de
ACI EUROPE Best Airport awards
2011 in de categorie meer dan 25
miljoen passagiers gewonnen. Ad
Rutten, Executive Vice President &
COO Schiphol Group, nam de prijs
donderdagavond in ontvangst tijdens de ACI EUROPE Annual General Assembly in Lissabon. De inzendingen werden beoordeeld door
een jury van onafhankelijke experts.
Volgens het juryrapport is Schiphol een voorbeeld op het gebied
van efficiency, faciliteiten, doorlopende verbeteringen op het gebied van infrastructuur en aandacht
voor het milieu. Het is niet de eerste
keer dat Schiphol deze prestigieuze
prijs wint. Ook in 2009 was Schiphol eerste in de categorie van grootste luchthavens. President-directeur
Jos Nijhuis: “We zijn trots op deze
erkenning. Het bevestigt ons in ons
streven om ‘Europe’s preffered airport’ te zijn en te blijven. De Mainport Schiphol is een samenspel van
elkaar versterkende bedrijven en
activiteiten die de luchthaven maken tot een internationaal knoop-

punt van mensen, goederen en
diensten. Schiphol verbindt ons land
met de rest van de wereld. De manier waarop we dat doen is nu door
deze jury beloond”. ACI EUROPE is
de Europese afdeling van ACI (Airport Council International), de organisatie van luchthavens in de wereld. ACI EUROPE representeert de
belangen van meer dan 400 luchthavens en 46 Europese landen. Deze luchthavens faciliteren meer dan
90% van het commerciële vliegverkeer in Europa, met meer dan één
miljard reizigers per jaar.
Schiphol mocht dit jaar al meerdere onderscheidingen in ontvangst nemen: Air Cargo Excellence
Award 2011. Nummer 1 Top airports
for shopping - Today Luxury Travel 2011. Airport Marketing Award
West Europe - Routes 2011. Best
Airport of the Netherlands - Wereldwijzer Reis Forums 2011. IT Project of the Year Award (Baggage hall
South) - IT Management ICT Academy 2011. Dutch Building Award
for sustainable building (TransPort)
- Nederlandse Bouwprijs 2011.

Traktatie voor spaarders
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - In juni is aan een twintigtal spaarders een cadeaubon
van 5 euro uitgereikt. De gelukkigen zijn:
Van Bemmelen Aalsmeerderdijk 405
T. Bosdam Spoorlaan 45, Brander
Schweitzerstraat 65, Eekhof Leimuiderdijk 26, C. Eigenhuis-Batenburg Oosteinderweg 511, P. Harting
Aalsmeerderweg 176, A. ten Hoeve Kas 5, G. Hoving Azaleastraat

27, A. Könst-Pepping Aalsmeerderweg 348, Mulder Begoniastraat 83,
D. Nap Einsteinstraar 85e, E. Postma
Zevenblad 84 Uithoorn, N. Reinders
-Koster Poldermeesterplein 31, I. de
Rooy Kas 85, B. de Rijk Rozenhof 37,
mevrouw Stokkel Hortensialaan
65, M. v.d. Vaart Mozartlaan 20, De
Vries Oosteinderweg 24, G. van Vuren Berkenlaan 20 en K. Witte-v.d.
Veek, Baanvak 10.

Vrijdag halve finale in Oude Veiling

Finalisten Summer Dance
DJ mixwedstrijd bekend
Aalsmeer - De finalisten van de DJ
Contest, die wordt georganiseerd
door stichting Summer Dance, zijn
bekend. Na een spannende strijd
tijdens maar liefst vijf voorrondes in
Aalsmeer, Amstelveen, Mijdrecht en
Uithoorn zijn tien finalisten gekozen. De finalisten bestaan uit zeven
jongens, twee duo’s en één meisje.
De halve finale vindt plaats op vrijdag 24 juni in De Oude Veiling in
de Marktstraat en de finale in Club
Bright in Uithoorn op zaterdag 2 juli. Het waren spannende weken voor
veel dj’s uit de omgeving tijdens de
voorronde avonden. De totaal dertig kandidaten maakten het de jury,
bestaande uit deejays en deskundigen ‘uit het vak’, niet makkelijk. De
30 minuten durende live mix van de
kandidaten werd door de jury beoordeeld op diverse punten, zoals
orginaliteit, platenkeus, mixprestaties, techniek en muziekkeuze. Tijdens alle voorrondes bleek het niveau van de kandidaten hoog te liggen. Het viel dan ook niet mee om
per avond twee winnaars te kiezen, vaak was het verschil zeer gering. Naar de halve finale gaan: Dj
Nixxon, 24 jaar uit Den Haag; Boogie
Blasterz, 28 jaar uit Nieuw Vennep;
Dj T.E.K, 24 jaar uit Uithoorn; Daniel
Sticious, 18 jaar uit Utrecht; DJ Cha-

nel Stevens, 28 jaar uit Schiedam;
Veleri en Manny Moore, 22 jaar uit
Kudelstaart; Synthesin Shane, 21
jaar uit Heemskerk; Dj KES, 31 jaar
uit Haarlem; Alfredo Da Matta, 22
jaar uit Kamerik en Angelo Ravelli,
25 jaar uit Amsterdam. De halve finale van de dj mixwedstrijd Summer
Dance wordt een speciale avond in
de Oude Veiling in Aalsmeer tussen
20.00 en 01.00 uur. De entree is gratis. De 5 winnaars uit de halve finale zullen doorgaan naar de finale in Club Bright in Uithoorn tijdens
het voorprogramma van Vato Gonzalez tussen 22.00 en 01.00 uur. De
mixwedstrijd kan gratis worden bezocht, voor het optreden van Vato
moet wel 10 euro worden betaald.
De 3 beste dj’s vallen in de prijzen want de nummers twee en drie
mogen draaien op het middag- en
avond-vip-programma van de Summer Dance op 9 juli op het surfeiland in Aalsmeer. De beste dj valt
helemaal in de prijzen want hij of
zij is de openingsact van het avondfeest Summer Dance 2011. Tevens
wordt een bon van 150 euro aangeboden. Als laatste krijgt de winnende dj een extra booking later dit jaar
in Club Organza in Maarsen. Meer
informatie over de contest en de
party: www.summer-dance-party.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt voor de veertiende keer het Open Tuinenweekend
georganiseerd door de vereniging
Groei & Bloei, afdeling Aalsmeer.
Er doen dit jaar 24 tuinen mee, verdeeld over Aalsmeer, Kudelstaart,
Rijsenhout en De Kwakel. In de route zijn maar liefst 10 nieuwe tuinen
opgenomen, de andere tuinen zijn
oude bekenden, die ieder jaar van
de partij zijn of tuinen die na enkele
jaren weer opnieuw worden opengesteld. In enkele tuinen zijn ook
tuin gerelateerde artikelen te koop,
zoals jam, brocante en huisvlijt. In
de tuin van Dennis en Ingrid aan de
Zwarteweg 61 is tevens een keramiekexpositie van Carla Huson. Een
oude bekende is de tuin van Wenny
Combee en Theo Pothuizen aan de
Oosteinderweg 352. Via een mooi
bruggetje betreden bezoekers het
tuinparadijs met grote vaste plantengroepen en prachtig e doorkijkjes. Deze tuin is tevens startadres
waar een routeboekje gekocht kan
worden.Eén van de nieuwe tuinen
is het stukje groen van Leny en Ger

van Alphen aan de Herenweg 34 in
Kudelstaart. Zij wonen op het woonarkenparkje en kijken met hun tuin
prachtig uit over de Westeinderplassen. De tuin met gezellige hoekjes
en prachtige kleuren is klaar om
druk bezocht te worden dit weekend. Verkooppunten voor de routeboekjes zijn: De Historische tuin
aan de Uiterweg (zaterdag en zondag), Bloemenboetiek op het Raadhuisplein vanaf dinsdag 21 tot en
met zaterdag 25 juni en de tuinen
van Wenny Combee en Theo Pothuizen aan de Oosteinderweg 352 en
Dennis en Ingrid aan de Zwarteweg
61. Op zondag zijn ook routeboekjes te koop bij Theo en Marjorie Meijer aan de van Leeuwenhoekstraat
19 in Kudelstaart.De tuinen zijn op
zaterdag 25 juni geopend van 10.00
tot 17.00 uur en op zondag van 11.00
tot 16.00 uur. In de routeboekjes
staat vermeld op welke dag de tuinen bezocht kunnen worden. Voor
meer informatie over het Open Tuinen Weekend kan na 19.00 uur gebeld worden met Marjorie en Theo
Meijer: 0297-341093.

Geslaagd, tassen het raam uit
Aalsmeer - Ze hebben vast en zeker volop in spanning gezeten, de
jongens en meiden die examen
hebben gedaan voor het voortgezet onderwijs. Vorige week werden
de kandidaten gebeld of uitgenodigd op school om te horen of ze

wel of niet hun diploma in ontvangst
mogen gaan nemen. Geslaagd, dan
de tas het raam uit. In Aalsmeer zijn
veel geslaagden, een groot aantal straten wordt opgeluisterd met
kleurige tassen aan vlaggenmasten.
Allemaal gefeliciteerd!

Voortuinkeuring in gemeente
Aalsmeer - Deze week besloot de
jury van KMTP waar ze deze zomer
voortuinen gaan bekijken. Omdat de
gemeente steeds minder geld heeft
om te besteden aan het openbare groen wordt het belangrijker dat
inwoners er meer aan gaan doen
om hun straat of wijk er toch mooi
groen uit te laten zien. Deze zomer
gaat de jury de Uiterweg en de zijstraten in het Centrum, onder andere ook de Helling, bekijken evenals
de Oosteinderweg tot het einde bij

de Bosrandweg, de Aalsmeerderweg en de Kerkweg. In Kudelstaart
gaat de jury de wijken De Rietlanden en het voormalige RKDES terrein in de keuring meenemen. De
tien mooiste tuinen worden beloond met een groenbon. Wilt u in
aanmerking komen voor zo’n bon?
Dan, snel nog even de tuin in, onkruid wieden en uitgebloeide bloemen weghalen! Van 27 juni tot en
met vrijdag 1 juli gaan de juryleden
op pad.

Gastvrije gezinnen gezocht
Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie YFU viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. Al 60 jaar biedt de organisatie jongeren de kans om de wereld
te ontdekken door in het buitenland
te studeren of vrijwilligerswerk te
doen. Ook worden al tientallen jaren
studenten verwelkomt van over de
hele wereld in Nederland. Dit jaar
zijn dat er symbolisch 60. YFU is op
zoek naar gezinnen die hun huis en
hart open stellen voor een buitenlandse student. Op 13 en 14 augustus komen zij aan in Nederland.
De studenten, uit onder andere
Duitsland, Finland en Japan, volgen
een semester of schooljaar onderwijs op een middelbare school, leren
de Nederlandse taal en ontdekken

onze cultuur. Gastgezinnen en studenten genieten gedurende het hele traject professionele begeleiding.
Een gastgezin kiest zelf welk gastkind zij wil verwelkomen. Niet alleen
gezinnen met kinderen, maar ook
gezinnen zonder kinderen en eenoudergezinnen zijn welkom als YFU
gastgezin. Een gastgezin krijgt geen
financiële vergoeding, kost en inwoning wordt van hen gevraagd. Daar
tegenover staat dat u vanuit uw eigen huis een stukje van de wereld
ontdekt en kennis maakt met een
andere cultuur. De student is zelf
verantwoordelijk voor zak-, kleeden schoolgeld. Interesse? Neem
contact op met YFU via telefoonnummer 0297-264850 of kijk op de
website: http://www.yfu.nl.

Niels op reis met Blitzz!
In Crown Theater Aalsmeer

Feest met Rosenberg Trio
Aalsmeer - Het Crown Theater
Aalsmeer presenteert: The Rosenberg Anniversary Tour, 25 jaar Rosenberg Trio, op vrijdag 7 oktober.
De leeftijd van het Rosenberg Trio
was altijd een goed bewaard geheim. Op een handvol vrienden en
familieleden na wist niemand wanneer het precies begon. Sommige bronnen noemen 1992, het jaar
van hun spectaculaire optreden op
North Sea Jazz, als geboortejaar.
Maar het was eind 1986 dat bassist Nonnie Rosenberg door broer
Nous’che en neef Stochelo werd
gevraagd om mee te spelen in hun

eerste officieuze theatervoorstelling.
Daarmee was de geboorte van het
inmiddels legendarische en wereldwijd bekende Rosenberg Trio een
feit. Alle reden dus voor een feestelijke 25-jarige Anniversary Tour. Samen met pianist Peter Beets, percussionist Eddie C, en multi-instrumentalist Christiaan van Hemert
wordt de voorstelling een verjaardagsfeest om nooit te vergeten. Een
avond vol vurige gipsy-jazz.
Kijk voor het volledige programma en reservering van kaarten op
www.crowntheateraalsmeer.nl en
klik door op programma en kaarten.

Aalsmeer - Op vrijdagavond presenteert Blitzz regelmatig scooter friday met
heerlijke muziek van bekende dj’s. Afgelopen vrijdag werden aan de deur
kaartjes verkocht voor een loterij. De winnaar ging naar huis met een reischeque ter waarde van 1000 euro. Een willekeurige gast mocht de winnaar
trekken. Niels de Rooy werd getrokken en hij mag op reis! Op zaterdag organiseert Blitzz in de Marktstraat always busy party café.
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Woonvisie in Beraad en
Nieuw Calslagen in Raad
Aalsmeer - Vanavond, Donderdag 23 juni, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de tweewekelijkse bijeenkomst van het Beraad en de Raad in
het gemeentehuis. Er wordt vergaderd vanaf 20.00 uur in de raadzaal
en publiek is welkom. De avond begint met het Beraad en hamerstukken op de agenda zijn de verordening Riolering, bouw van een woning op Boomgaard 105 en het weigeren van de bouw van een woning
op een perceel tegenover Herenweg
27/29. De raad wordt tevens voorgesteld kennis te nemen van het conceptrapport Verbeteren recreatief
gebruik van water, oevers en waterkeringen van het Waterschap AGV.
Bezuinigingen en Lentenota
Vervolgens wordt een half uur uitgetrokken voor de behandeling op
eerste termijn van het Collegepro-

gramma 2011-2014, is een uur gepland voor de discussie over de bezuinigingen in de Lentenota 2011
en daarna een half uur voor de inspraakreacties op het ontwerp
Woonvisie Aalsmeer. In de Woonvisie stelt de gemeente te kiezen voor
een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid,
het dorpse karakter, de bereikbaarheid en het op peil brengen en houden van voorzieningen. Het college stelt het belangrijk te vinden dat
wonen in Aalsmeer ook bereikbaar
moet zijn voor mensen voor wie dat,
vanwege bijvoorbeeld financien of
gezondheid, niet vanzelfsprekend is.
Speerpunten de komende jaren zijn:
Inspelen op woonwensen, blijvende zorg voor betaalbaarheid, meer
kansen voor jongeren, een zorgzame gemeente en van kwantiteit naar

kwaliteit. De behandeling in tweede
termijn en de besluitvorming over de
Woonvisie is gepland voor het Beraad en de Raad van 14 juli. Onder
de portefeuille van wethouder Ad
Verburg valt het agendapunt Evaluatie minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn.
Ook dit onderwerp gaat de eerste termijn in en komt opnieuw
aan de orde op 14 juli. Het Beraad
wordt besloten met de rondvraag.
Na een korte pauze wordt aangevangen van de Raad en behandelstuk is het vaststellen van de Nota
van uitgangspunten voor realisatie
van Nieuw Calslagen (woningbouwplannen rondom het historische
kerkhofje aan de Herenweg) inclusief het beschikbaar stellen van een
krediet van 120.000 euro. De sluiting
van de vergaderavond is gepland
om 23.30 uur.

Haarlemmer
door het lint

Aalsmeer in de bloemetjes!
Aalsmeer - Het Centrum is weer opgevrolijkt met kleurige plantenzuilen
in de winkelstraat en plantenbakken aan de hekken rond het water van de
Van Cleeffkade. Ook de rotonde bij de Dreef en de entree van Aalsmeer
bij de Zwarteweg zijn opgeluisterd met vrolijke geraniums. De zomer is begonnen in Aalsmeer. Hopelijk wordt deze opwaardering op prijs gesteld en
blijven ze gespaard van vernielingen!

menwerking ter bevordering en ondersteuning van het Aalsmeerse
culturele leven, bijvoorbeeld met
KCA, en het samenbrengen van diverse organisaties en individuen zoals in de Week van de Amateurkunst
is gebleken.
Erwin Metselaar maakte namens
Stichting De Binding graag gebruik
van de aangeboden inspreektijd om
aan te geven dat de stichting in het
programma Opgroeien in Aalsmeer
een rol wil en kan spelen bij het realiseren van de in de nota gepresenteerde beleidsdoelstellingen. De
Binding wil graag met de gemeente
Aalsmeer de volgende stappen zetten om zo naar oplossingen te zoeken die financieel en beleidsmatig passen. De Binding pleit voor
een stapsgewijze aanpak waarbij
dat wat werkt vanuit de doelstellingen van de gemeente in tact wordt
gelaten. Namens de Wmo raad van
Aalsmeer maakte Joop Vuijk gebruik van de gelegenheid om in te
spreken op het programma Zorgen
voor Elkaar. Ondanks de voorgenomen bezuinigingen acht de Wmo
raad het van groot belang dat het
stelsel met betrekking tot de voorzieningen voor ouderen, jongeren
en mensen met een beperking wat
in vele jaren is opgebouwd niet nu
plotseling wordt weggesneden. De
Wmo raad wil graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen op het
gebied van Wmo en dit onderwerp
wordt in het collegeprogramma gemist.

Cultuurhuis
Joop Kok voerde ook het woord en
het idee van een cultuurhuis heeft
hij in samenwerking met Janna van
Zon uitgewerkt en het is een plan
dat buiten allerlei betrokken partijen tot stand gekomen en zou als basis kunnen dienen voor een verdere
uitwerking. Zijn bezuinigingen een
gruwel of kan het twee kanten uit?
Wie bij de pakken neer gaat zitten en
niet naar de toekomst wil kijken zal
inderdaad gruwen en voor diegenen
die bezuinigingen als een uitdaging

zien valt best de nodige winst te behalen. Aalsmeer beschikt over een
aantal mooie gebouwen waarin veel
kunstliefhebbers zich kunnen laven aan cultuur. Het zou een goede
zaak zijn om vanwege de onvermijdelijke bezuinigingen op een objectieve manier te bekijken hoe vaak,
wanneer en hoe en door wie deze
gebouwen worden bezet. Zou KCA,
de bibliotheek, De Hint, Bacchus en
De Oude Veiling meer samen kunnen werken. Door het bundelen van
krachten is het mogelijk om gebouwen waaraan hoge huur- en onderhoudskosten zijn verbonden, af
te stoten. De hierdoor ontstane inkomsten kunnen dan gebruikt worden aan het creëren van een cultureel centrum in bijvoorbeeld De Oude Veiling. Het ‘cultuurhuis’ zou dan
wel een verbouwing moeten ondergaan. Namens de Dierenbescherming Aalsmeer voerde Hans Paar
het woord. De vergoeding die de
Dierenbescherming dit jaar ontving
is lager dan het bedrag het jaar ervoor. Daarover is op 4 april een brief
geschreven maar daarop is nog
geen antwoord gekomen. Als het
een voorbode is van wat de Dierenbescherming nog te wachten staat
maakt de Dierenbescherming zich
grote zorgen. Niet alleen over de financiële situatie maar vooral over
het welzijn van de (zwerf)dieren in
de gemeente.
De bijdragen van Berry Philippa, namens Monumenten en Cultuur, Berend Vollmuller namens KCA, Richard Lankamp namens AED Westeinder, René de Boer namens N201,
Carlo Renne namens Tiflo Scouting,
Michael van der Laarse namens FIQAS Aalsmeer, Karin Borgman namens KCA, Arie Meerburg namens
de Rijnlandse Molen Stichting en
de heer Kieft namens Leerlingenvervoer worden in de verslaglegging
van het Beraad en de Raad van 23
juni aanstaande meegenomen. Dan
staat de Lentenota wederom in de
belangstelling tijdens het Beraad.
Besluitvorming vindt op 14 juli aanstaande plaats.

Informatieavond over plannen goed bezocht

Diesel gestolen

Alleen laagbouw in wijk
in spé achter Zwarteweg
Aalsmeer - Veel belangstelling
was er afgelopen donderdag 16 juni voor de presentatie van het conceptplan voor woningbouw in het
gebied achter de kazerne aan de
Zwarteweg en tussen de Hortensialaan, Gloxiniastraat en N201. In
het gebied worden twee hofjes gecreëerd met in totaal zo’n 50 tot 60
woningen. Het nieuwe woonwijkje
kent veel groen en water en gaat alleen uit laagbouw bestaan. Het type woningen is enigszins afhankelijk van de vraag. Uitgegaan wordt
van een combinatie van rijtjeswoningen, vrijstaande huize en tweeonder-eenkappers. De wijk krijgt

twee ontsluitingen via de N201 en
een mogelijkheid voor fietsers om
de wijk te verlaten via de Gloxiniastraat. In augustus wordt een aanvang gemaakt met het bouwrijp
maken van het gebied. De verkoop
van de huizen start in 2012 en afhankelijk van de voortgang van deze verkoop gaat begin 2013 de eerste paal de grond in. Het plan heeft
lange tijd in de ijskast gezeten,
maar gezien de snel vorderende
omlegging van de N201 achten de
ontwikkelaars nu de tijd rijp om aan
de slag te gaan. Het merendeel van
de aanwezigen reageerden positief.
“Ziet er gezellig uit”, aldus gehoord.

Nieuw seizoen open dagen
watertoren begint op 2 juli
Aalsmeer - Voor het eerst dit jaar
is de watertoren weer geopend voor
publiek. Op zaterdag 2 juli kunnen
belangstellenden een kijkje nemen in en òp de toren. Die is na het
broedseizoen van de valken dan
weer toegankelijk. Het monument,
dat gerestaureerd is en een geheel
nieuw ingericht buitenterrein kreeg,
is te bezoeken tussen 13.00 en 17.00
uur. Ook zondag 3 juli kan een tripje
naar boven worden gemaakt. Volwassenen betalen 2 euro toegang;
kinderen beneden de 12 jaar mogen gratis naar binnen.
In de watertoren is op de begane
grond een fototentoonstelling ingericht waar het publiek de vijf mooi-

ste uit kan kiezen. Eind 2010 werd
een fotowedstrijd georganiseerd
met als ‘opdracht’ de watertoren
tijdens de restauratie mooi of creatief in beeld te brengen. Stichting
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 kreeg
zóveel inzendingen binnen dat het
zonde zou zijn die allemaal alleen
op de computer te bewaren... Alle foto’s zijn geprint en hangen op
tentoonstellingsborden. Er zijn formulieren waarop u de vijf mooiste
kunt aangeven. Aan het einde van
het seizoen, in oktober, zal de stichting dan de vijf foto’s met de meeste
stemmen bekendmaken. De inzenders daarvan worden getrakteerd
op een leuke geldprijs.

Toekomst Herenweg in trek
Aalsmeer - Ruim 120 mensen bezochten de inloopavond op dinsdag 14 juni over het Masterplan Herenweg en omgeving. De bezoekers, waaronder veel bewoners van
de Herenweg, waren zeer geïnteresseerd in de plannen. Hun vragen gingen vooral over de eventuele wandelpaden, de verkoop van kavels, de inbedding van het baggerdepot en de samenhang met het
nieuwbouwproject ‘Nieuw Calslagen’.
Tijdens de inloopavond konden bewoners zich informeren over het
plan en hun ideeën en bezwaren
kenbaar maken. Voor sommige bewoners was het niet geheel duidelijk
dat de plannen nog niet vastliggen
en dat er ruimte is voor inspraak. Het
is de bedoeling dat ideeën en bezwaren van bewoners waar mogelijk
worden meegenomen in het definitieve Masterplan.
Uiterweg-Plasoevers
In het concept Masterplan Herenweg en omgeving staan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Zo zijn er
binnen het plan ‘gaten in het lint’

gedefinieerd voor beide zijden van
de weg, locaties waar de bouw van
woningen onder strikte voorwaarden wordt toegestaan. De gemeente wil er immers voor zorgen dat deze bouwplannen niet ten koste gaan
van de bijzondere landschappelijke
kwaliteit van de Herenweg. Daarnaast heeft de gemeente gezocht
naar een landschappelijk verantwoorde inpassing van het grond- en
baggerdepot aan de zuidwestelijke
zijde van de Herenweg.
Ook ziet de gemeente kansen voor
natuurlijke wandelroutes en mogelijkheden om de fietsroute langs
de Westeinderplassen aantrekkelijker te maken. Het definitieve Masterplan zal naar verwachting in oktober 2011 worden vastgesteld door
de gemeenteraad.
Het Masterplan vormt vervolgens
een onderlegger voor de actualisering van het Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers, dat echter naar
verwachting pas in 2013 wordt vastgesteld. Voor veel van de particuliere initiatieven geldt dat een bestemmingsplanwijziging nodig is maar om belanghebbenden niet langer te
laten wachten dan strikt noodzake-

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 juni is opnieuw ingebroken bij een bedrijf in
de Lakenblekerstraat. De dieven zijn
er vandoor gegaan met banden met
velgen, accu’s en honderden liters
dieselolie. Dezelfde nacht is tevens
dieselolie gestolen uit een in de Visserstraat geparkeerde vrachtwagen.
Het gaat om totaal zo’n 650 liter diesel. Ook is de truck ontdaan van vier
mistlampen. Mogelijk zijn er getuigen van deze diefstal, zij kunnen
contact opnemen met de politie via
0900-8844.

Controle politie
bij voetbalkooi!
Aalsmeer - Na vele klachten van
omwonenden hebben de gemeente en de politie besloten dat na tien
uur in de avond geen gebruik meer
gemaakt mag worden van de voetbalkooi in Wissel. Hangjongeren zijn
overdag welkom, maar hun overlast
in de avonduren is niet gewenst. De
politie gaat hier intensief op controleren!

Gereedschap
weg uit schuur
Aalsmeer - Op dinsdag 21 juni is
tussen een uur in de nacht van half
acht in de ochtend ingebroken in
een schuur in de Linnaeuslaan. De
schuur was afgesloten met een cilinderslot. Toch wisten dieven binnen te komen en er vandoor te gaan
met twee schroefmachines, een
boormachine, een decoupeerzaag
en een slijpmachine.

Dieseldieven
in vizier

lijk – wordt de planologische procedure per locatie vormgegeven.
Nieuw Calslagen
Het nieuwbouwproject Nieuw Calslagen is ook in het Masterplan
meegenomen, maar volgt een eigen plantraject. De Nota van Uitgangspunten voor Nieuw Calslagen wordt op 23 juni behandeld in
de raad. De nota dient als basis voor
het Visiedocument, dat in het najaar van 2011 gereed zal zijn. Omwonenden en belanghebbenden
worden voor de behandeling in de
raad in kennis gesteld en kunnen
hierop hun reactie geven. Na vaststelling van het Visiedocument door
de raad wordt voor dit project een
bestemmingsplanprocedure opgestart met bijbehorend inspraaktraject. Naast bovengenoemde participatie en formele inspraak geldt voor
het project Nieuw Calslagen dat omwonenden actief worden betrokken
en kunnen meedenken over het ontwerp van kunstwerken in het openbaar gebied. Na de zomer zal een
zogenaamd co-creatie proces worden opgestart. Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Inbraak winkel
in Oosteinde
Aalsmeer - Om drie uur in de nacht
van zondag 20 juni is ingebroken in
een winkel op het Poldermeesterplein. Omwonenden hoorden gerinkel van glas en hebben de politie gebeld. Vier personen hadden een raam van een winkel ingegooid. Waarschijnlijk wilden de dieven er vandoor gaan met de kluis.
Door het afgaan van het alarm zijn
ze snel vertrokken. Getuigen hebben vier mannen gezien in donkere kleding. Het viertal vertrok in een
donkere auto. Wie meer weet, wordt
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Inspraakronde Lentenota
wordt ruimschoots benut
Aalsmeer - Vooruitlopend op de
behandeling van de Lentenota en
Spoor 2 in het Beraad en de Raad
van 23 juni en 14 juli aanstaande
werd afgelopen dinsdagavond 21
juni een extra vergadering van het
Beraad uit te schrijven waarin belanghebbenden in de vorm van een
hoorzitting konden inspreken en
onder voorzitterschap van Robert
van Rijn (VVD) maakten zeventien
insprekers gebruik van deze mogelijkheid. In vijf minuten mochten zij
hun zegje doen. Het spits werd afgebeten door Corrie de Boer en zij
sprak namens Amstelland Bibliotheken. Amstelland Bibliotheken
maakt zich over de bezuinigingsvoorstellen grote zorgen. Als teken
van verontrusting zijn onlangs ook
handtekeningen aangeboden aan
de wethouder. Amstelland Bibliotheken heeft voor de realisatie van
de haar opgelegde bezuinigingen
voor een plan van aanpak gekozen
voor handhaving van de kwaliteit en
de diversiteit van haar dienstverlening.
Namens het Seniorenplatform voerde Janny Oosterloo het woord en
zij geeft aan dat binnen het platform de mening bestaat dat er eerst
een ouderenbeleid vastgesteld moet
worden en daarin is nadrukkelijk
aandacht gewenst voor preventief
ouderenbeleid. Met een goed preventief ouderenbeleid kan de groep
kwetsbare ouderen kleiner gehouden worden. Namens Kunstencentrum De Hint voerde Saskia Bruines
het woord en zij geeft aan dat De
Hint de uitgangspunten van de inhoudelijke voorstellen zoals ze nu
voorliggen van harte en heeft ook
met overtuiging meegewerkt aan de
totstandkoming daarvan. Uitgangspunt van De Hint daarbij is het belang van kwalitatief goed en toegankelijk algemeen cultureel- en
muziekonderwijs voor de nieuwe
generatie: op school maar ook daarbuiten voor degenen die zich verder willen bekwamen. Binnen de
Aalsmeerse culturele infrastructuur
ziet De Hint kansen voor verdere sa-

Aalsmeer - Op vrijdag 17 juni rond
half vijf in de middag zijn bewoners
in de Roerdomplaan opgeschrikt
door een man die in hun straat volledig door ‘t lint is gegaan. De politie
arriveerde met een arrestatieteam,
maar had grote moeite de man te
overmeesteren. Het betreft een 44
jarige man uit Haarlem. Er is twee
keer peperspray gebruikt, maar hier
had de ‘geflipte’ weinig van. Hij bedreigde de agenten met een schaar.
Uiteindelijk kon de Haarlemmer
toch overmeesterd worden. De man
verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Na zijn
aanhouding heeft de rechter beslist
dat de 44 jarige direct achter tralies
gezet diende te worden.

Aalsmeer - Op zaterdag 18 juni
hebben vier personen geprobeerd
dieselolie te stelen bij een bedrijf in
de Visserstraat. Het viertal reed in
een Ford mondeo met Engels kenteken. De politie werd getipt door
getuigen. Agenten troffen alleen het
klaar gezette vat voor de brandstof
aan. De vier zijn blank, allen rond de
twintig jaar en droegen spijkerbroeken en gympen.

2 Winkeldieven

Naar ziekenhuis na val
van ladder bij woning
Kudelstaart - Op donderdag 16 juni rond half een in de middag is een
61 jarige Kudelstaarter gevallen van
een ladder tijdens werkzaamheden
aan een woning in de Sint Janstraat.
Veel hulpdiensten, inclusief de trau-

maheli, kwamen ter plaatse. Het letsel van de inwoner bleek mee te vallen. Hij is per ambulance vervoerd
naar het VU-ziekenhuis.
Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Op vrijdag 17 juni rond
vier uur in de middag is in winkelcentrum Kudelstaart een 15 jarige jongedame betrapt op het stelen van snoepgoed. De politie heeft
overleg gevoerd met justitie, de inwoonster krijgt een taakstraf via
Halt. Op maandag 20 juni rond
kwart voor negen in de ochtend is
een 55 jarige inwoner van Aalsmeer
in de kraag gevat vanwege diefstal
uit een winkel op het Praamplein.
De man heeft een boete gekregen
van 180 euro.
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Afscheid van Jaap en Berend

Vergadering wijkraad

Christiaan en Annik nieuw
in bestuur CDA Aalsmeer
Aalsmeer - Christiaan Keijzer en
Annik van Berlo-Van Keer zijn tijdens de algemene ledenvergadering op 15 juni toegetreden tot
het bestuur van het CDA, afdeling
Aalsmeer. Zij volgen de routiniers
Jaap Kranenburg en Berend Vollmuller op. De goed bezochte ledenvergadering stond verder in het teken van de christen-democratie in
deze tijd en de actualiteit van de
bezuinigingen in Aalsmeer. Paul
Schenderling, fractievoorzitter Jaap
Overbeek en CDA-wethouder Ad
Verburg tekenden voor dit inhoudelijk deel van het programma. Het
Kudelstaartse Dorpshuis zat vol met
CDA-leden en geïnteresseerden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering
van het CDA. Zij gingen in discussie met Paul Schenderling, die een
eigentijdse presentatie hield over
de principes van het CDA en de Xfactor van de christen- democratie.
“Christen-democratie is niet zozeer
een filosofie of ideologie, maar veel
meer een mentaliteit’’, betoogde
Schenderling. “En daarin gaat het
om het beschermen van het kleine
en het bijzondere’.” Annik van BerloVan Keer en Cristiaan Keijzer werden bij acclamatie gekozen als opvolgers van Jaap Kranenburg en
Berend Vollmuller. De nieuwe bestuursleden zijn beide woonachtig
in Nieuw-Oosteinde en hadden zich
in de e-mail nieuwsbrief CDActueel al voorgesteld. “Ik zie het als een

uitdaging en een eer om een steentje bij te mogen dragen aan het gemeentelijk CDA-bestuur in woelige
tijden’’, aldus Annik. Christiaan stelt
in dezelfde CDActueel: “Ik wil graag
mijn bijdrage leveren in discussies
over de plannen voor de toekomst
en aan de verdere profilering van
onze partij.’’
Voorzitter Hermen de Graaf memoreerde van de scheidende bestuursleden heel kort belangrijke wapenfeiten. Uit handen van de nieuwe
bestuursleden kregen Berend Vollmuller en Jaap Kranenburg een bos
bloemen als dank voor hun jarenlange werk overhandigd. “Ruim tien
jaar hebben we als lokale partij, bestuur en vooral fractie van de inzet
van Jaap en Berend kunnen profiteren’’, aldus De Graaf. CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek en CDAwethouder Ad Verburg gingen tijdens de vergadering aan de hand
van stellingen in op het overheidsbeleid en de gevolgen daarvan voor
het financiële huishoudboekje van
de gemeente Aalsmeer.
Dat leverde soms pittige discussies
op met de bezoekers, waaronder
ook niet CDA-leden. In de gemeenteraad komen de voorstellen van
het college van B & W deze weken
aan de orde. “Dat gaat veel discussie opleveren, want Aalsmeer staat
voor forse opgaven’’, daarover waren de wethouder en fractie-voorzitter het eens.

Annik van Berlo (links) en Christiaan Keijzer (rechts) overhandigen bloemen
aan de scheidende CDA-bestuursleden Berend Vollmuller en Jaap Kranenburg.

Baggeren sloten in Hornmeer
Aalsmeer - De gemeente heeft
geld vrijgemaakt voor het baggeren van sloten en vijvers in de Hornmeer. Daarnaast wil de gemeente
het groen langs het water spannender maken door de aanleg en ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Dit alles zal in het najaar 2011
van start gaan. Omdat het budget uiteraard niet toereikend is om wateren in een keer aan te pakken zal een
keuze gemaakt moeten worden welke sloten het eerst aan bod komen.
In de wijkraadvergadering van donderdag 30 juni wordt iedere bewoner van de Hornmeer in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren over nut en noodzaak van bag-

Corrie de Boer overhandigt de handtekeningen aan wethouder Gertjan van
der Hoeven.

1500 Handtekeningen tegen
bezuinigingen op bibliotheek
Aalsmeer - Donderdag 16 juni
heeft Corrie de Boer, hoofd bibliotheek Aalsmeer, 1.500 ondertekende actiekaarten overhandigd aan
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Dit deed zij mede namens meer dan
1.500 bezorgde leden en bezoekers
van de bibliotheken in Aalsmeer. Zij
werd daarbij ondersteund door Julia
van Diemen, leerlinge van OBS Kudelstaart, die op haar school op eigen initiatief handtekeningen heeft
verzameld. Ook de ouders van de
leerlingen van de Mikado lieten van
zich horen, door bij de wethouder
een lijst met namen en handtekeningen achter te laten. Met de over-

handiging van de handtekeningen
heeft de Bibliotheek Amstelland de
bezorgdheid over de bezuinigingsplannen en de effecten daarvan op
de bibliotheek overgebracht aan de
wethouder. Ook ontving de wethouder een boekwerkje met daarin de
persoonlijke reacties van bezoekers
van de bibliotheek op de bezuinigingsvoorstellen. De komende weken worden de voorstellen in de gemeenteraad besproken en op 14 juli zal de besluitvorming plaatsvinden. Vanuit haar hele regio heeft de
Bibliotheek Amstelland tot nu toe al
meer dan 10.000 steunbetuigingen
ontvangen.

Wethouder: “Onbegrijpelijke daad”

Beschadiging gedenkteken Oost

Scooterrijdster
gewond geraakt
Rijsenhout - Een 28-jarige
vrouw uit Alpen aan den Rijn
is donderdagochtend 16 juni
even voor 9.30 uur gewond geraakt na een val met haar scooter op de Aalsmeerderweg. De
vrouw is met beenletsel naar
een ziekenhuis vervoerd. Waardoor zij ten val is gekomen, is
niet bekend.

Vergadering
De Dorper
Aalsmeer - Op maandag 27 juni houdt wijkraad De Dorper weer
een vergadering in De Binding in de
Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en iedere bewoner
van het dorp kan bespreekpunten
ter vergadering inbrengen. Op de
agenda in ieder geval: Zaken voor
de politie, ingekomen post en ontwikkelingen met betrekking tot het
studiocomplex. De avond wordt besloten met een rondvraag.

Aalsmeer - Afgelopen 4 mei is
in Aalsmeer-Oost het gedenkteken geplaatst ter nagedachtenis
van de omgekomen bemanningsleden van het vliegtuig Hell’s Fury
van de Amerikaanse Luchtmacht.
Door vandalisme is dit monument
onlangs zwaar beschadigd. Het gedenkteken bestaat uit een aantal
glasplaten en het glas van de voorste plaat is gesprongen. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “Ik vind het
een onbegrijpelijke daad dat het gedenkteken op deze wijze is beschadigd. Voor de nabestaanden van
Hell’s Fury en de ontwerpers van het
gedenkteken is de schok dan ook
erg groot.” De gemeente heeft aangifte gedaan van de vernieling.
Daarnaast onderzoekt de gemeente momenteel de mogelijkheden
van restauratie en/of herplaatsing.
In dit kader wordt ook nauwkeurig
onderzocht op welke wijze en met
welk materiaal het gedenkteken beschadigd is en in hoeverre hiertegen

Erop uit in de buurt van Schiphol

Over de Geniedijk
naar Haarlem

De familie Smit komt uit Hoofddorp. Zij pakken wanneer
het maar kan de fiets. “In de winter is het hier ook heel
mooi, als het maar droog is!” lacht mevrouw Smit.
Wandelen doen zij ook, bijvoorbeeld in de omgeving van
het Haarlemmermeerse bos. Vandaag fietsen zij samen over
de Geniedijk, op weg naar Haarlem, waar hun kleinzoon
voetbalt.
Verassend groen rond Schiphol
Wist de familie Smit dat Mainport en Groen zorgt voor meer
groen en recreatieve voorzieningen? Speciaal voor inwoners
en bezoekers van het gebied rond Schiphol, dus ook voor
hen? “Ik ben me er bewust van dat er wordt geïnvesteerd in
groen en recreatie” zegt de heer Smit. “Wij maken met name
gebruik van de fietspaden en die zijn goed onderhouden.
Wat ons nog mooi lijkt, zijn fietspaden door de weilanden.”
Mainport en Groen is opgericht om het leefklimaat rond
de luchthaven te verbeteren. Zo heeft Mainport en Groen
mede de fietsverbinding over de Geniedijk aangelegd, maar

maatregelen te treffen zijn. Mocht u
getuigen zijn geweest van de vernieling, dan kunt u dit melden bij de
politie of de gemeente via telefoonnummer 0297–387575.

ook het net geopende recreatiegebied Plesmanhoek. Dit
gebied is aangesloten op het fietspad over de Geniedijk.
Zo is het gebied makkelijker bereikbaar voor inwoners uit
Haarlem en Vijfhuizen.
Houdt u net als de familie Smit van fietsen en
wandelen?
Er zijn veel mogelijkheden om vanuit Haarlem, Hoofddorp
en Amsterdam het gebied rond Schiphol te verkennen. Kijk
eens op www.mainportengroen.nl.
Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzieningen
en groen voor inwoners en bezoekers van het gebied rond
Schiphol. Mainport en Groen is een initiatief van:
• Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam
• Schiphol Group
• Schiphol Area Development Company.
• Provincie Noord-Holland
• Ministeries van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie; Infrastructuur en Milieu

geren. Ambtenaren van de gemeente
zullen de plannen toelichten. U kunt
die avond mede bepalen welke sloten het eerst aan de beurt komen.
Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze zullen zeker in
de Hornmeer een bijdrage gaan leveren aan een spannender aanzicht van
de oeverbekleding. Dit is uw kans om
uw stem te laten horen en u te laten
informeren over zaken die uw omgeving direct aangaan. De wijkraad nodigt u daarom van harte uit op deze
informatieavond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 19.30 uur. Aansluitend zal de
reguliere vergadering plaatsvinden.

Ingezonden

Handen af van Oude Raadhuis!
Aalsmeer - Hierbij een pleidooi om
het werk van het KCA, professionaliteit en de functie van het Oude Raadhuis in een wat breder perspectief te
beschouwen. Want wat wil deze wethouder van cultuur en wijkgericht
werken, dit college, nu echt bereiken met de voorgestelde bezuinigingen in de Lentenota? Als Coq Scheltens nog voorzitter was geweest van
AB had dit voorstel het never nooit
niet gehaald. Waarom? Omdat Coq
een heel goede kijk had op de functie van het Oude Raadhuis. Coq was
er gewoon dwars voor gaan liggen.
Al meer dan 30 jaar vervult het Oude Raadhuis een rol als het gaat om
de sociale cohesie, om het Aalsmeerse culturele klimaat en om de kunsteducatie. Zo is het een plaats waar
jong en oud kunnen genieten. In het
Oude Raadhuis gaat het daarbij om
meer dan alleen het consumeren van
kunst. Het samenbrengen van kinderkunst en volwassen kunst is voor
Nederland uniek. Daarnaast biedt het
lokale kunstenaars plek om te exposeren en tal van evenementen. En
niet alleen de uitwisseling van beeldende kunst is hier bepalend. Voor
alle basisscholen in Aalsmeer bestaat de mogelijkheid om via de kindertekeningen van de kunstzolder
een kijkje te nemen in het dagelijkse leven van kinderen van over de
hele wereld. En dat is waardevol. Nu
wil dit college nieuwe initiatieven de
kans bieden en het muziekonderwijs
weer terug brengen naar de scholen.
Heel goed! Daar is het de hoogste tijd
voor. Maar dat wil dit college financieren door een ander aanbod om
zeep te helpen of op z’n minst heel
erg op losse schroeven te zetten.
Dat kan natuurlijk niet. De continuïteit voor bovenstaande is en was het
gebouw van het Oude Raadhuis en
natuurlijk de beroepskracht en de
vrijwilligers van de KCA. Dat zijn er
in de jaren al heel wat geweest en
ook daarmee speelt het Oude Raadhuis een rol als het gaat om het cultureel maatschappelijk kapitaal van
Aalsmeer. Kapitaal dat op professionele wijze beheerd moet worden en
dat is meer dan vrijwilligerswerk alleen. Het Oude raadhuis is zo een

schatkist vol verhalen, mogelijkheden
en kansen. Je moet er toch niet aan
denken dat het leeg komt te staan of
dat het de bruidssuite van het Wapen
wordt. Door de bezuinigingen van het
rijk en nu ook die van de gemeente
wordt de ruimte voor de kunst steeds
kleiner en als je zegt, dat willen we
zo, dan houdt het op. Dat zou echter
wel van een visie op een maatschappij getuigen die wel erg kort door de
bocht is. Want door de kunsten(net
als met de sport) ontwikkelen kinderen, zeker die vroegtijdig in aanraking komen met kunst, zich vele malen beter dan kinderen die deze kans niet krijgen. Daarnaast zijn
de kunsten ook voor een steeds groter wordende groep ouderen van belang. Een op de drie Aalsmeerders
komt zo jaarlijks in aanraking met
het Oude Raadhuis. Dit college helpt
met deze plannen gedachteloos wel
een uniek museum om zeep, maakt
wel een professionele ondersteuning onmogelijk, neemt vrijwilligers
wel hun plek af, brengt wel de kwaliteit en continuïteit in gevaar en zegt
wel de kunsteducatie voor de beeldende kunst vaarwel. Dat is kapitaalvernietiging.
Dat moeten we dan maar voor lief
nemen, want het KCA zelf krijgt namelijk wel 5000 euro meer. Terloops
steelt dit college, onder tromgeroffel van de investering in het muziekonderwijs, wel eventjes 21.000 euro kunst van ons. In een zo rijke gemeente als Aalsmeer een progressief college onwaardig. Het is aan de
raad om dit college wel tot de orde
te roepen en om juist te investeren in
dat wat waardevol, maar vaak weerloos is. Het kan toch niet zo zijn dat
Aalsmeer, net als in dat lied van Boudewijn de Groot, een bord voor de
kop heeft zo groot als een zakenman
met alleen maar oog voor grondzaken en speculeren. Daar worden we
echt alleen maar slechter van.
Karin Borgman,
beeldend kunstenaar en kunstdocent
Jan Daalman,
schrijver, dichter, journalist
Uiterweg 185a, Aalsmeer
jdaalman@xs4all.nl

Kralt van Crown: “We willen
geen gedoe voor omgeving”
Aalsmeer - Verschillende ondernemers zetten zich momenteel in
om van Crown Business Centre een
bruisend evenementengebouw te
maken met een theater, een restaurant met gerechten uit alle werelddelen, een casino, 7Street met zeven horeca-etablissementen, een
discotheek, een ballroom en een
dansstudio. Het vliegtuig opleidingscentrum draait al geruime tijd
en de eerste stappen zijn gezet om
een kinderdagverblijf te realiseren.
Verder heeft Crown Business Centre nog een grote studio waar regelmatig producties en films opgenomen worden en is er een kantorencomplex met vergaderfaciliteiten. Vooral de komst van een discotheek heeft voor rumoer gezorgd in
de omgeving van het complex. De
buurtbewoners zijn bang voor overlast van balorige bezoekers en vragen zich af of de aanwezige parkeergarage wel groot genoeg is
voor de bezoekers aan alle evenementen. Krijgt het dorp geen parkeeroverlast? Naar aanleiding van
een in het centrum verspreide brief,
is afgelopen maandag 20 juni een
informatieavond gehouden en op
de uitnodiging waren ongeveer 150
mensen afgekomen. Adjunct-directeur Huibert Kralt van De Raad
Vastgoed hield een presentatie en
daarna werd de bewoners de mogelijkheid gegeven vragen te stellen. Ook aan alle ondernemers die
zich in het gebouw gaan vestigen,
want zij waren eveneens aanwezig.
Wat parkeeroverlast kon Kralt ver-

tellen dat het hek in de Weteringstraat altijd dicht blijft, zelfs hoger
wordt, en dat bij aankoop van een
kaart of na een bezoek aan het restaurant promotie wordt gemaakt
voor de parkeergarage middels verstrekking van gratis uitrijkaartjes.
“We willen geen gedoe voor de omgeving”, aldus Kralt.
Vergunningen
De discotheek bleek opnieuw het
hete hangijzer. De benodigde vergunningen voor alle evenementen
zijn overigens nog niet door de gemeente verstrekt. Alle activiteiten
worden momenteel getoetst op onder andere veiligheid en verkeer.
Wat het restaurant betreft is de
toetsing nagenoeg voltooid, voor de
discotheek, het casino en 7Street
heeft de gemeente meer informatie nodig, zo liet een ambtenaar van
de gemeente weten. De ingediende bezwaren, ongeveer 100, worden als zienswijzen meegenomen in
de toetsing. Na de zomer komt een
en ander in de gemeenteraad. Huibert Kralt gaf aan de ´ruis´ jammer
te vinden. “We hebben liever dat
u naar ons toe komt. We zijn aanspreekbaar, telefonisch bereikbaar
en reageren op e-mailtjes.”
Maatregelen als nodig
Zijn pleidooi was duidelijk. “We
zijn bezig een gebouw op stoom te
brengen met 14.000 vierkante meter
entertainment. We willen geen gezeur, we willen gewoon een mooie
uitgaansgelegenheid. Het is van

economisch belang voor ons, maar
ook voor Aalsmeer, en geeft werkgelegenheid. We willen geen criminaliteit en geen overlast.
Mocht blijken dat bijvoorbeeld de
discotheek voor veel overlast zorgt,
dan nemen we maatregelen. Het
mag niet zo zijn dat één gebruiker ons gebouw een slechte naam
geeft. Als één het loopt te bestieren,
komen wij in actie.” Hij pleitte verder
om steun te geven aan de initiatiefnemers die de stap hebben genomen om er een mooie en veelzijdige
uitgaansgelegenheid van te maken.
“Samen zetten we onze schouders
er onder, we hopen op uw vertrouwen.” Kralt stelde in deze zelfs voor
om een werkgroep te vormen om
regelmatig met omwonenden besprekingen te houden. Eén wens
heeft Crown Business nog: Een plek
in het complex waar de bezoekers
hun hoofden op kussens te ruste
kunnen leggen. Een hotel dus, wie
weet?! Tot slot: Aanspreekpunten
bij Crown Business zijn Hans Zomer
en Maarten Dekkers en de dames
bij de receptie, Lia of Ria. Telefonisch is het complex bereikbaar via
0297-753600 en e-mailen kan naar
cbs-aalsmeer@crown-bc.nl. “Geef
het een kans”, is de wens van de
vastgoedmaatschappij, de ondernemers in Crown Business en zeker ook van vele inwoners die reeds
aangegeven hebben onder andere een avondje theater helemaal te
zien zitten!
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Traktatie winkeliers Ophelialaan

Chris de Jong winnaar
fotowedstrijd ‘Belgerinkel’
Aalsmeer - De fotowedstrijd, die
onderdeel was van de fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de winkel’, kent een winnaar. De foto van
Chris de Jong uit Aalsmeer kreeg de
hoogste waardering van een deskundige jury.
De foto past het beste bij het the-

Fles wijn voor vaderdag!

ma dat voor de wedstrijd was gekozen. Met het thema ‘Mijn fiets en ik’
had De Jong het origineelste plaatje geschoten van de schaduw van
zichzelf en zijn fiets. De Jong werd
thuis verrast met een bos bloemen,
een usb stick en zijn ingelijste, winnende foto.

Foto-onderschrift: Burgemeester Pieter Litjens en voorzitter van Greenport
Holland Loek Hermans (links).

Greenport Aalsmeer gastheer
zomerconferentie Greenport

Nieuwe huisstijl bibliotheek
Amstelveen - Woensdag 22 juni
is tijdens het 10-jarig bestaan feest
van de bibliotheek aan het Stadsplein de nieuwe huisstijl gepresenteerd worden. Bibliotheken transformeren in rap tempo. Om dat te onderstrepen is landelijk na 35 jaar het
aloude bibliotheeklogo vervangen
door een compleet nieuwe huisstijl.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) ontwikkelde deze
en Amstelland Bibliotheken introduceert de nieuwe huisstijl voor al
haar bibliotheken. “Met deze overstap profiteert de bibliotheek van
een krachtenbundeling die leidt tot
forse kostenbesparingen, een sterk
gezamenlijk imago en grotere herkenbaarheid bij het publiek”, zo verklaart Victor van Honk, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Amstelland Bibliotheken de keuze. Amstelland Bibliotheken volgt hiermee ook de landelijke naamsaanduiding en gebruikt

per 22 juni de Bibliotheek Amstelland als afzender in al haar uitingen.
“Vooralsnog zullen vooral het organisatiedrukwerk en de huisstijlartikelen worden uitgevoerd in de nieuwe huisstijl. Juist door mee te gaan
met dit landelijk aanbod profiteren
we van scherpere inkoop- en productiekosten en lagere promotionele kosten hetgeen ons een besparing oplevert”, legt Van Honk uit.
Doorvoeren van het nieuwe concept
bij de herinrichting, nieuw meubilair en buitenaanzicht van de bibliotheken is gezien de ontwikkelingen (plannen met Stadsplein en
Westwijk) en benodigde investeringen op korte termijn niet opportuun.
Naast het drukwerk is ook de website www.amstelland-bibliotheken.
nl sinds woensdag in het nieuwe
jasje gestoken en zullen de maandelijkse e-nieuwsbrieven voortaan
ook in nieuwe huisstijl verzonden
worden.

Remeha HRe®-certificaat KroonTechniek B.V.

Nieuwe cv-ketel wekt ook
uw eigen elektriciteit op
Aalsmeer - Een cv-ketel die alleen maar zorgt voor verwarming
en warm water is binnenkort ouderwets. De Nederlandse fabrikant Remeha heeft een cv-ketel op de markt
gebracht die daarnaast ook elektriciteit opwekt. De Remeha eVita is
geen HR maar een HRe®-ketel, een
soort privé-energiecentrale. Door
middel van micro-warmtekrachtkoppeling (WKK) wekt de eVita 1000 Watt elektriciteit op terwijl
hij het huis verwarmt. Dit betekent
een fors lagere energierekening én,
niet minder belangrijk, een 60% lagere CO2-uitstoot dan nodig is voor
de stroom die nu uit uw stopcontact
komt. De plaatsing van zo’n geavanceerde cv-ketel vereist wél een speciaal opgeleide installateur. KroonTechniek B.V. in Nieuw Vennep is als
een van de eerste installatiebedrijven in Nederland door Remeha officieel eVita HRe®-gecertificeerd.
Remeha is met de introductie van
de eVita HRe®-ketel niet over één
nacht ijs gegaan. De ketel is jarenlang op grote schaal getest en heeft
zich eerst in meer dan 1.000 Nederlandse woningen moeten bewijzen.
Om goed te kunnen omgaan met
de innovatieve techniek waarmee
de eVita vol zit is ook een speciaal
opleidingstraject ontwikkeld voor
de installatiebranche. Alleen door
Remeha HRe®-gecertificeerde bedrijven mogen deze speciale ketel verkopen en installeren. KroonTechniek B.V. behoort tot de eerste
lichting gecertificeerde bedrijven en
heeft daarmee unieke expertise in
huis gehaald. Remeha verwacht de
komende jaren vele duizenden eVi-

ta HRe®-ketels te verkopen, mede
dankzij de fikse aankoopsubsidie
van de overheid in het kader van de
subsidieregeling Duurzame Warmte.
Besparing energierekening
Het milieuvoordeel van de HRe®ketel is zo groot, dat massale invoering de CO2-doelstellingen van de
overheid in één klap binnen bereik
zou brengen. KroonTechniek B.V.
denkt dat veel kopers daar wel gevoelig voor zijn, maar dat de besparing op de energierekening doorslaggevend zal zijn bij de aankoopbeslissing. Hoe groot die besparing
is verschilt per huishouden en woningtype, maar hoe meer draaiuren
de Remeha eVita maakt, des te groter is het voordeel. Voor een gemiddeld Nederlands gezin is een besparing haalbaar van 25% op de totale energienota.. In klinkende munt
komt dat, bij de huidige energieprijzen, neer op 350 tot 550 euro
per jaar. Naarmate energie duurder
wordt, wordt de besparing alleen
maar groter.
De Remeha eVita is door zijn hoogwaardige techniek een flinke investering, maar dankzij de aankoopsubsidie en door vergoedingen voor
teruggeleverde elektriciteit verdient
de investering zich binnen de levensduur van de ketel ruimschoots
terug. KroonTechniek B.V. is niet alleen gecertificeerd eVita-installateur, maar geeft ook voorlichting
over de (soms ook regionale) subsidies en vergoedingen. Bel 0252 673076 of e-mail info@kroontechniek.nl voor meer informatie.

Aalsmeer - Op donderdag 16 juni was Greenport Aalsmeer gastheer van de zomerconferentie van
Greenport Holland. Burgemeester Litjens trad op als gastheer en
voorzitter tijdens deze inspirerende bijeenkomst. De zomerconferentie Greenport Holland 2011 stond
in teken van Topadvies Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen dat de volgende dag aan Minister Verhagen van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie zou worden aangeboden.
Uit handen van het Topteam kreeg
voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland het sectoradvies Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ‘Meer
met minder’ aangereikt. Loek Hermans zet zich als voorzitter van de
Vereniging Greenport Holland in om
de topagenda voor de tuinbouwsector, samen met kennisinstellingen en overheden, tot een tot succes te maken. In zijn reactie ging hij
in op de kansen voor de tuinbouwsector, maar hij vroeg ook aandacht
voor de economische effecten van
de EHEC-crisis. Burgemeester en
voorzitter van de Stichting Greenport Aalsmeer Pieter Litjens: “Je
ziet bij deze bijeenkomst met meer
dan 250 aanwezigen van bedrijfsleven en overheid alles samenkomen.
De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
waar we al jaren aan werken begint
nu echt vorm te krijgen en zijn eerste vruchten af te werpen. Maar we
gaan door met uitvoeren. Als Gemeente Aalsmeer werken we, ook
via Greenport Aalsmeer, aan het optimaliseren van de randvoorwaarden van de economische bedrijvigheid. Zo werkt de gemeente aan
de verbetering van de bereikbaarheid, met ondermeer Masterplan
N201+ en de Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport (OLV).
Verder werkt de gemeente ook aan
voldoende geschikte ruimte, zoals
Green Park Aalsmeer en herstructurering van bedrijventerreinen. De
gemeente werkt hier ook aan door
de versterking van de thema’s kennis en innovatie, duurzaamheid, ar-

beidsmarkt en onderwijs, positionering en imago. Een voorbeeld van
het laatste thema is de inzending
van Bloomin’Holland naar de Floriade 2012 in Venlo dit jaar al: een
spectaculaire experience waarin de
Greenport Aalsmeer zich presenteert aan de naar verwachting twee
miljoen bezoekers.” Met de promotiefilm van Bloomin’Holland kreeg
de zomerconferentie Greenport Holland 2011 op donderdag 16 juni jl.
het startsein.
Sectoradvies
Timo Huges lichtte als voorzitter van
het Topteam al wel een tipje van de
sluier op door kort in te zoomen op
de zeven actielijnen waaruit dat advies ‘Bron voor groene economie’
bestaat: Het Verdubbelen groei toegevoegde waarde door nieuw verdienmodel, Wereldleider in internationaal ondernemerschap, Internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs, Meest duurzame sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ter wereld, Optimale
ruimte en infrastructuur voor de gehele keten, Een sterk imago en sterk
internationaal merk en een slagvaardige en verantwoordelijke sectororganisatie. In het sectoradvies
wordt de tuinbouw neergezet als
wereldleider voor duurzame oplossingen, voor meer voeding, gezondheid. Uitgangspunt hierbij is dat dit
met minder energie, ruimte, water
en mineralen moet. Om dit te bereiken worden in het rapport zeven
actielijnen of ambities uitgezet. Zo
moet de toegevoegde waarde van
de sector in 2020 verdubbeld zijn tot
€1,3 miljard. De sector moet wereldwijd nummer één zijn op sierteeltgebied. Nederland moet een internationaal topcentrum voor kennis,
onderzoek en onderwijs worden. De
sector moet de duurzaamste ter wereld zijn. De Greenports moeten optimale ruimte krijgen. Er moet een
sterk imago en internationaal merk
worden neergezet. En er moet een
slagvaardige sectororganisatie op
poten worden gezet.

Aalsmeer - Vaders die zaterdag
hun boodschappen gingen doen in
de Ophelialaan hadden kans verrast te worden. Net zoals Michel
Maarse, vader van 1 kind. “Ik ben
echt helemaal verast”, zegt Michel.
“Ik doen elke week boodschappen
in de Ophelialaan en nu krijg ik zo
maar een fles wijn. Hartstikke leuk
van de winkeliers.” Michel was niet
de enige vader die verwend werd
afgelopen zaterdag. In totaal zijn 50
feestelijk ingepakte flessen wijn met
het logo van de Ophelialaan uitgedeeld aan winkelende vaders. De
winkeliers van de Ophelialaan vinden het natuurlijk hartstikke leuk
als er mensen komen winkelen in
hun straat. En om dat te laten merken, wordt het winkelend publiek
regelmatig verwend. “Eigenlijk doe
ik elke zaterdag hier boodschappen met mijn zoontje”, meldt Michel.
“Heel toevallig is hij er vandaag niet
bij. Jammer, anders kwam hij misschien ook wel in de krant! Ik doe
de wekelijkse boodschappen bij de
C1000, maar ik ga ook vaak naar de
Etos, Ridder & Co en de dierenwinkel van René Jagerman. Het is altijd

gezellig winkelen in de Ophelialaan.
Als je vaak komt, krijg je een band
met de winkeliers. Gezellig even een
praatje maken en natuurlijk ook advies vragen over sommige producten die verkocht worden. En nu met
een flesje wijn kan mijn vaderdag
helemaal niet meer stuk!”

Bijeenkomsten 23 en 27 juni

Alsnog mavo havo of vwo
halen op het Roc College!
Aalsmeer - ROC Nova College houdt informatiebijeenkomsten
over deeltijd mavo/vmbo-tl, havo en
vwo op donderdagavond 23 juni en
maandagochtend 27 juni in Amstelveen, Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp. Het voortgezet onderwijs van
het Nova College (vavo) is bedoeld
voor iedereen die alsnog een diploma of certificaat wil behalen. Het
Nova College verzorgt in het vavo
vrijwel alle reguliere vakken mavo/
vmbo-t, havo en vwo. Jongeren die
zijn gezakt voor één of twee vakken
vmbo-tl en die heel gemotiveerd zijn
om naar het mbo te gaan, kunnen
het programma ’Alvast Studeren in
het mbo’ volgen. Zij doen dan ’s
avonds bij het vavo de ontbrekende vakken voor hun diploma vmbo-tl en overdag de mbo opleiding
van hun keuze op het Nova College.

Voor jongeren die zijn gezakt voor
één of twee vakken havo en die heel
gemotiveerd zijn om naar het hbo te
gaan, bestaat de mogelijkheid van
‘Alvast Studeren in het hbo’. Zij volgen dan ’s avonds bij het vavo de
ontbrekende vakken voor hun diploma havo en overdag de hbo opleiding van hun keuze bij Hogeschool
INHolland of Hogeschool van Amsterdam.
De vavo voorlichtingen zijn op de
locaties Notenlaan 4 in Amstelveen,
Laurens Baecklaan 25 in Beverwijk,
Planetenlaan 5 in Haarlem en Steve
Bikostraat 75 in Hoofddorp. Op donderdag 23 juni starten de presentaties om 19.00 uur en om 20.00 uur.
Op maandag 27 juni zijn belangstellenden welkom van 10.00 tot 12.00
uur. Voor meer informatie www.novacollege.nl/vavo.

Buitengewoon in het land:
Restaurant zonder muren
Aalsmeer - Deze zomer wordt Buitengewoon! Unieke locaties in de
natuur zijn het toneel voor memorabele diners. Een lange tafel is het
visuele hart van het concept en
geeft de gast de ultieme gelegenheid om te genieten van een 5-gangen sharing diner. Het diner wordt
bereid door regionale topchefs die
gebruik maken van seizoensingredienten van hun lokale producenten.
Deze tour gaat dit jaar voor het eerst
door Nederland om de stad naar het
land te brengen. Of zoals ‘Buitengewoon in het land’ het noemt: de
tafel naar de boer. Door de bijzondere setting in de vrije natuur komt
de gast letterlijk in contact met zijn
omgeving. Dit gebeurt ook door de
smaakvolle producten en het directe contact met de producenten. Buitengewoon schept zo een omgeving
waar echte memorabele ontmoetingen kunnen plaatsvinden. In eerste
instantie richt Buitengewoon zich
op gasten die deze unieke ervaring
met familie of vrienden willen meemaken. In overleg behoort bedrijfsmatige invulling zeker tot de moge-

lijkheden. Op 9 en 10 juli kookt chef
Jonathan Karpathios van restaurant
Vork en Mes voor ‘Buitengewoon in
het land’. Deze diners vinden plaats
op de monumentale Fortboerderij
Dijkzicht in Aalsmeerderbrug. Dijkzicht maakt deel uit van het UNESCO-monument De Stelling van Amsterdam. Boer Bos, eigenaar van
Dijkzicht, verzorgt met zijn schaapskudde het ecologische beheer van
zijn land. Chef Jonathan Karpathios laat zich altijd inspireren door de
natuur en zal ook op de Buitengewone diners een geweldig 5-gangen diner serveren! Op zondag 17
juli is het aan chef Peter Lute om in
wijngaard de Amsteltuin in Amstelveen het 5-gangen diner te verzorgen. De Amsteltuin is misschien wel
de meest romantische plek van Amstelveen en omstreken. Door de beschutte ligging waan je je in Italië of
Frankrijk en met de lange Buitengewoon tafel en een heerlijk diner
is dat beeld compleet! Meer te weten komen over de ‘Buitengewoon
in het land’? Kijk dan op buitengewooninhetland.nl.

Hela Bruinsma nu erelid
van netwerk Amstelland
Amstelveen - JCI Amstelland, het
netwerk voor ondernemende maatschappelijk betrokken mensen
tot 40 jaar, heeft tijdens haar jaarlijkse zomerbarbecue het erelidmaatschap toegekend aan Helga
Bruinsma vanwege haar enorme inzet en prestaties de afgelopen jaren.
JCI Amstelland maakt deel uit van
het netwerk Junior Chamber International. Een vereniging die zich zowel op lokaal als op internationaal
niveau sterk maakt voor persoonlijke ontwikkeling van haar leden en
zich inzet voor maatschappelijke
projecten. Zaken waar het kersverse
erelid zich in de jaren van haar lidmaatschap meer dan verdienstelijk
voor heeft ingezet. De toekenning
kwam voor Helga als een complete verassing, want eigenlijk stond de
avond in het teken van gezellig samen zijn. Zelfs toen Helga haar ouders binnen kwamen lopen begreep
ze nog niet wat er aan de hand was.

“Ik had dit echt niet verwacht”, wat
een ontzettend leuke verrassing”,
wist Helga achteraf te zeggen. Helga is sterk betrokken bij JCI Amstelland. Na een actieve PR commissie periode, waar zij een landelijke award mee heeft gewonnen, is
Helga o.a. actief geweest als voorzitter in het bestuur. Dit jaar zit zij
in de commissie training en ontwikkeling, waar Helga al voor een aantal bijzondere bijeenkomsten heeft
gezorgd. Daarnaast is zij Internationaal actief betrokken bij de Bid
book commisie. Deze commissie is
hard op weg om het JCI Wereldcongres naar Nederland te halen
“Ook in de tweede helft van 2011
zullen de leden van JCI Amstelland nog een tweetal bijzondere
verrassingen tegemoet gaan”, vertelt de nog steeds beduusde Helga Bruinsma. Maar wat precies, dat
houdt ze nog liever geheim.

Hoofddorp Winkelstad
in Vuur en Vlam

BBQ-festiVal op ZaterdaG 2
en ZondaG 3 Juli + nederlands
kampioensCHap BBQ op ZondaG 3 Juli
HoofddorpWinkelstad.nl

2e katern
Accon avm neemt deel
praktijk Deloitte over!
Aalsmeer - Accon avm adviseurs
en accountants zet sinds 1 juni een
gedeelte van de praktijk van Deloitte
in Aalsmeer voort. De praktijk wordt
samengevoegd met de vestiging
van Accon avm in Aalsmeer. Door
de overname versterkt Accon avm
haar regionale marktpositie. Deze
overname past bij de missie van Accon avm: dichtbij en betrokken adviseren van klanten, zodat zij de ruimte hebben om te ondernemen. Het
sluiten van het kantoor in Aalsmeer
betekent geenszins dat Deloitte afscheid neemt van de MKB-markt.
Integendeel, om haar klanten goed
te kunnen adviseren heeft Deloitte
ervoor gekozen om haar activiteiten
te centraliseren in kantoren met een
full-service dienstverlening. Vanuit
de kantoren in Amsterdam en Alkmaar zal Deloitte de MKB-markt in
de regio Aalsmeer blijven bedienen.
De overname van de praktijk door

Accon avm heeft geen directe gevolgen voor de klanten. Teneinde de
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben Accon avm
en Deloitte de dienstverlening veilig gesteld, wat betekent dat klanten
kunnen blijven rekenen op hun vertrouwde contactpersonen.
Accon avm is de accountantsorganisatie voor kleine en middelgrote
ondernemingen met 52 vestigingen
en circa 1.600 medewerkers. Naast
diensten op het gebied van accountancy, adviseren en ondersteunen
de mensen van Accon avm ondernemers op bedrijfseconomisch, fiscaal, organisatorisch en administratief gebied. Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms. Deloitte Nederland heeft de expertise beschikbaar van circa 4.500 professionals
en biedt dienstverlening aan in vier
professionele disciplines: accoun-

Nieuwe broodsoorten bij
Bakkerij Vooges
Aalsmeer - Een aantal nieuwe
broodsoorten bereid met biologische en lokale grondstoffen presenteert bakkerij Vooges. Het meel
voor deze overheerlijke producten
wordt exclusief voor Vooges gemalen door korenmolen De Leeuw met
uitsluitend biologisch graan uit de
Haarlemmermeer. Omdat het graan
zo dichtbij verbouwd wordt, hoeven er geen vrachtwagens uit Europa naar Aalsmeer te rijden en dit
is een groot voordeel voor het milieu. Bij het malen van het biologische graan tot meel door De Leeuw
in de Zijdstraat is geen elektriciteit

nodig, want de molen draait volledig
op de windkracht. Vooges brengt
de molenbol, een authentiek op de
ovenvloer gebakken rond brood, het
molenwiel, een kwart rond gebakken brood van grof gemalen meelsoorten en het molentouw, een wit
baguette met meergranen rijst. De
bakkers van Vooges besteden altijd
de uiterste zorg aan alle producten
en dat proef je! Het idee van Vooges logisch is meer dan biologisch
en misschien wel het belangrijkste:
Heel erg lekker!
Bakkerij Vooges is in Aalsmeer te
vinden in de Zijdstraat in het Cen-

Voordeelactie in Ichtusshop
Aalsmeer - De hele maand juni houdt boekhandel De Ichtusshop de voordeelactie Hoogspanning. Bij aankoop van een van de
tien spannende toptitels krijgt de
klant het prachtige dikke boek Ooggetuige van Athol Dickson met een
nieuwwaarde 12,50 euro er gratis bij. Athol Dickson is onmiskenbaar een spannende boekenschrijver. Zijn manier van schrijven is origineel, heeft hier en daar een humoristische kwinkslag, bevat genoeg

Olympia Uitzendbureau Zomeractie Gall & Gall
Spaar voor gratis kookboek
nu ook lid van WVAC
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum heeft er weer
een nieuw lid bij: Olympia Uitzendbureau Aalsmeer. Dinsdag 21 juni
ontving Marcel van der Heiden uit
handen van WVAC-bestuurslid Ria
Bouwman een welkomstbloemetje
en een lidmaatschapsbordje.
Olympia Uitzendbureau is de enige
in de branche met zelfstandige franchiseondernemers. Sinds vorig jaar
maart is Marcel van der Heiden de
gedreven ondernemer van Olympia
Uitzendbureau Aalsmeer, die waardevolle tijdelijke werkrelaties tot

stand wil brengen tussen uitzendkrachten en bedrijven. Marcel komt
uit Hoofddorp, maar is betrokken
bij Aalsmeer en door lid te worden
van de WVAC hoopt Marcel kennis te maken met nog meer ondernemers. Als WVAC lid draagt hij financieel bij aan een gezellig winkelgebied maar het lidmaatschap heeft
ook diverse financiële voordelen. Zo
maken de leden deel uit van de gezamenlijke pr-uitingen en krijgen ze
tijdens de verschillende markten in
het centrum een gratis kraam. Voor
meer informatie en nieuws: www.
aalsmeercentrum.nl.

website maken, folder of poster maken en ter afsluiting is een verkoopmarkt gehouden. Het project is afgerond en het geld is bij elkaar opgeteld.
Totaal hebben de jongens en meisjes liefst 706,44 euro verdiend. Terecht trots zijn de leerlingen op dit
mooie resultaat. De opbrengst gaat
naar het Rode Kruis.

Kudelstaart - Thuisblijvers opgelet! De Gall & Gall in winkelcentrum
Kudelstaart start deze zomer een
spaaractie voor het nieuwe gratis
kookboek ‘Elke dag weekend’. “Een
heerlijk bladerkookboek boordevol
wijn”, aldus Gall & Gall winkelmanager Vincent van Lammeren. “Bijzonder door de razendlekkere recepten
met telkens maar liefst drie bijpassende wijnen: Altijd goed, klassiek
en avontuurlijk.
Dat maakt het uitzoeken van wijn
wel heel makkelijk. Met dit kookboek geniet je gewoon iedere dag
van een weekendgevoel.” Iedereen die tussen 20 juni en 28 augustus een aankoop doet bij Gall &
Gall, ontvangt een sticker. Een volle spaarkaart met vijf stickers geeft

recht op het gratis kookboek ‘Elke dag weekend’: 96 pagina’s met
makkelijke, alledaagse recepten
voor aperitief en cocktail, antipasti en tapas, frisse salades, pasta en
risotto, hoofdgerechten en dessert
en kaas. Daarmee kan in een handomdraai iets lekkers op tafel worden getoverd. Verrassende variatietips maken van ieder recept iets
speciaals. Bij ieder recept worden
drie wijnadviezen gegeven met informatie over druif, gebied, smaak
en prijs. In de rubriek ‘Smaakmakers’ zijn alle ins & outs te vinden
over wijntranen, kapotte kurken, het
staartje wijn, schroefdoppen, het
ademen van wijn, wijnglazen en nog
veel meer. Yvette van Boven tekende
voor de vrolijke illustraties.

Vakantie Doeboek voor
kids bij de Hoogvliet

Oosteinderschool in business Wolken in met de C1000
Aalsmeer - Groep 8 van basisschool de Oosteinder heeft een project gedaan waar de jongens en
meisjes een bedrijf op moesten zetten en producten moesten verkopen. Het geld wat de leerlingen hiermee ophaalden, gaat naar een goede doel. De achtste groepers moesten opdrachten doen en dingen uitvoeren, zoals marketing onderzoek,

wendingen in de plot om de vaart
er flink in te houden en laat de lezer
tot het eind in het ongewisse. Veel
meer informatie over de actie Hoogspanning, het actieboek, de toptitels, en een lijst met alle christelijke
spannende boeken, is ook te vinden
op www.spannendeboek.nl. De Ichtusshop is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur en is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Info: 0297363353 of www.ichtusshop.nl.

Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Vanaf
vandaag kan bij C1000 Koster kans
gemaakt worden op een exclusieve
prijs, namelijk een rondvlucht voor
twee personen in een Cessna172
vliegtuig.
Instappen voor deze rondvlucht kan
bij Nationaal Luchtvaart-Themapark
Aviodrome op luchthaven Lelystad.
In het Cessna vliegtuig is plaats voor
maximaal 4 personen en de vlucht
duurt 20 minuten. Op dinsdag 12 ju-

li om 14.00 uur is de rondvlucht. Wie
een lekker stukje kaas naar keuze
koopt bij de verse kaasafdeling van
minimaal 750 gram maakt kans op
deze unieke prijs.
De kassabon met hierop de kaasaankoop kan met naam en telefoonnummer ingeleverd bij de infobalie, waar een speciale box staat.
Kom snel naar de C1000 in de Ophelialaan, want de actie loopt tot en
met 7 juli.

Aalsmeer - Bij alle supermarkten van Hoogvliet is vanaf volgende
week woensdag het superleuke Vakantie Doeboek gratis verkrijgbaar.
Met dit boek hoeven kinderen zich
tijdens de zomervakantie geen minuut te vervelen, want het staat vol
met leuke spelletjes, (voorlees)verhalen en kleurplaten. Het 75 pagina’s dikke Vakantie Doeboek staat
deze keer helemaal in het teken van
een rondreis door Europa. Het grappige winkelwagentje Verrie beleeft
in het Vakantie Doeboek weer spannende avonturen! Met de kleurwedstrijd maken kinderen kans op leuke
prijzen, zoals één van de tien geweldige trampolines of een opblaasbare piratenspeelboot! De kleurplaten
moeten voor 3 september ingeleverd zijn in de Hoogvliet supermarkt
om kans te maken op één van de
prijzen. Vanaf woensdag 29 juni is
het Vakantie Doeboek in alle Hoog-

vliet supermarkten gratis verkrijgbaar. Op is op.

Aalsmeer - Inge Saraswati, al lange tijd gevestigd in Aalsmeer, heeft
in haar centrum een groot aanbod
in diverse stromingen van Spiritualiteit en Yoga beoefening. Yoga is geschikt voor iedereen, jong en oud.
Doordat yoga gemakkelijk aan de
individuele behoeften kan worden
aangepast, biedt het velen de mogelijkheid om op een ontspannen
wijze te werken aan de gezondheid
van lichaam en geest. Yoga leert de
mens door middel van de lichamelijke oefeningen die worden gegeven
allereerst te luisteren naar zijn of
haar eigen lichaam. Het gaat daarbij
steeds om individuele inzet zonder
prestatiedrang. Yoga Body and mind
is een vorm van de bekende Hathayoga en is door de deskundigheid
van Inge Saraswati omgevormd tot
Yoga body and mind. Onderdelen
in deze cursus zijn: lichaamshoudingen, ontspanningstechnieken,
ademhalingstechnieken en concentratietechnieken. Om kennis te maken met Yoga verzorgt Inge een Yoga Body and Mind Workshop.

Deze kan gevolgd worden op maandagavond 27 juni en donderdagavond 30 juni om 20.00 uur. Voor
diegene die meer willen weten over
hun levensenergie en hoe dat in zijn
werk gaat, wordt een zomercursus Chakra georganiseerd. De cursus begint op maandagavond 4 juli en duurt in totaal zeven maandagavonden.

Oud papier en
supporters

Portierruit van
auto gestolen!

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 juli haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer het oude
papier op. Wie graag wil dat het papier naar de Supporters vereniging
gaat wilt dient de container pas aan
de weg zetten na 16.00 uur. Gaarne
op die plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.

Kudelstaart - In de nacht van zondag 19 op maandag 20 juni is ingebroken in een in Geerland geparkeerde volkswagen golf. Inbrekers hebben het portierruit weggenomen.
Waarschijnlijk hadden de dieven het
gemunt op het aanwezige navigatiesysteem, maar zijn ze gestoord
tijdens de klus. Het systeem is niet
weg. Wel is behoorlijke schade door
vermissing van de ruit en beschadiging aan de rubbers.

Staatssecretaris Fred Teeven
fiets mee met de Ride
Cursussen en workshops
bij Yogacentrum Saraswati
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
zetten de vrijwilligers van de Ride for
the Roses tijdens de netwerk- en haringparty van Meerbusiness 400 ondernemers in de bloemen. Ook key
note speaker Fred Teeven ontving
een roos. De staatssecretaris deelde mee dat hij zelf ook op 4 september op de fiets zal stappen en riep
alle aanwezigen op deel te nemen
aan dit bijzondere wielerevenement.
Tijdens de netwerk- en haringparty
van MeerBusiness in Hoofddorp op
woensdag 15 juni hebben zo’n 400
ondernemers een roos ontvangen
uit handen van de medewerkers van
de Ride for the Roses. De organisatie wilde hiermee aandacht vragen
voor de Ride for the Roses die op 4
september in en rondom Aalsmeer
wordt gereden. Key note speaker
Fred Teeven was zeer enthousiast

over de Ride for the Roses, waarvan
de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat. Voordat hij aan zijn
speech begon, gaf hij aandacht aan
dit bijzondere evenement: “Beste
ondernemers, graag wil ik jullie wijzen op deze rode roos. Gelukkig zie
ik velen met zo’n roosje. Om samen
te kunnen bijdragen aan zo’n evenement is iets bijzonders. Ik ga de
50 kilometer fietsen, en als het meezit in de vakantie met trainen, zelfs
de 100 kilometer. Ik roep jullie op
om ook individueel, met het gezin of
je bedrijf mee te fietsen met de Ride for the Roses.” Deelname aan of
sponsoring van de Ride for the Roses is nog steeds mogelijk! Deelnemers kunnen kiezen uit routes van
25, 50 of 100 kilometer. Start en finish vinden plaats in Aalsmeer. Kijk
op: www.ridefortheroses.nl

Ook staatssecretaris Fred Teeven stapt op 4 september op de fiets. Foto: Richard Huis in ’t Veld.

Rabobank steunt toren Sint Jan
Aalsmeer - De oproep die de laatste week door Kudelstaart rond
zingt ‘Laat onze toren niet vallen’
vindt gehoor.
Afgelopen week werd bekend dat
de stichting Vrienden van het Monument Sint Jan zich mag verheugen in een bijdrage van 10.000 euro van het Rabo Coöperatiefonds.
Eerder heeft Kudelstaart voor Kudelstaart ook al 10.000 euro uit de
opbrengsten van de veiling ter beschikking gesteld voor de restauratie van de kerktoren. Verder hebben al gelijk een aantal Kudelstaartese bedrijven gereageerd waardoor
nog eens ruim 10.000 euro binnen
is. Naast het Kudelstaartse bedrijfsleven worden deze week ook alle inwoners van het dorp benaderd met

een flyer in de brievenbus. De brief
voert het logo ‘Laat onze toren niet
vallen’ en vermeldt op welke manieren burgers hun toren financieel
kunnen ondersteunen. In totaal is
met de restauratie van de toren van
de Sint Jan een bedrag van 120.000
euro (met een uitloop tot 150.000
euro) gemoeid. Voorzitter Berry Philippa van de stichting Vrienden van
het Monument Sint Jan: “Nu de eerste ruim 30.000 euro binnen is, is
ons eerste doel in ieder geval nog
een ton bijeen te brengen. Om alle inwoners van Kudelstaart te laten
zien hoever we daarmee zijn, zullen
we een ‘thermometer’ aan de kerk
bevestigen met daarop de stand van
zaken van de bijdragen aan de restauratie van ons aller baken.”

Innerlijke Ruimtereis
Doordat Inge Saraswati al jaren ervaring heeft met het onderricht in
het werken met lichaam en geest
(body and mind) heeft zij ter verrijking van haar activiteiten een spirituele reis ontwikkeld die laat zien
hoe het is om vrij te zijn van gedachten en belemmeringen. Deze reis is
apart te volgen. De Innerlijke ruimtereis gaat plaatsvinden op woensdagavond 29 juni om 20.00 uur. Voor
meer informatie en voor opgave, bel
met Yoga & Avatarcentrum Saraswati, tel. 0297-328798 of mail naar
info@ingesaraswati.com. Website:
www.ingesaraswati.com
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Preekdominee Cees Graafland
vijfentwintig jaar predikant

Aalsmeerse Tabitha helpt in
sloppenwijken Filippijnen
Aalsmeer - Al meer dan tien jaar
werkt de Aalsmeerse Tabitha Dekkers Cavan samen met haar man
Abner in een van de beruchtste
sloppenwijken van de Filippijnse
stad Cebu. Met diverse teams helpen zij daar straatkinderen en hun
families. Ontwikkelingssamenwerking (OSA) steunde het project met
een royale gift van 2.500 euro. Tabitha en Abner wonen met hun twee
zoontjes nog geen tien minuten lopen van de wijk Lorega. Een wijk
waarvoor gewaarschuwd wordt.
Het is er gevaarlijk. Er is veel drugsgebruik en het aantal moorden is
hoog. Zelfs taxi’s mijden de beruchte en lugubere wijk. Toch voelen zij
zich geroepen om juist hier de armen te helpen. Hun drijfveer? “We
geloven dat we vanuit de liefde van
Christus de mensen mogen helpen.”
Maaltijden uitdelen
Bij het project zijn diverse teams betrokken, die elk verantwoordelijk
zijn voor een deel van de stad. De
werkers zijn met name van Filippijnse afkomst. Regelmatig gaan zij de
sloppen in om de mensen te helpen.
Een onderdeel van het werk is het
voedselprogramma. Iedere maandag en vrijdag gaat er een team de
stad in en deelt een maaltijd uit aan
kinderen en families die op straat
leven. “Iedere keer komen er wel
zestig mensen”, vertelt Tabitha enthousiast. “Het is heel indrukwekkend. Midden op een rotonde delen

we het voedsel uit en eten dan met
elkaar. Ook kunnen de kinderen een
douche nemen in een huis van een
Filippijnse familie die bij ons is betrokken. We bidden ook met mensen en zien dan wonderen gebeuren.
Zo was één van de werkers ernstig ziek, maar werd genezen toen
er voor hem was gebeden.” Tabitha
vertelt dat het hun visie is om kinderen niet bij hun familie vandaan
te halen, maar het hele gezin te helpen. De werkers van het project komen regelmatig schrijnende situaties tegen. Zo vonden ze een meis-

je dat stilletjes bij haar zusje zat. Ze
was er slecht aan toe. Ze was anderhalf jaar, maar woog slechts zes
kilo. Dat is het gewicht van een baby van een paar maanden. Met de
moeder werd afgesproken om het
kindje overdag naar de opvang te
brengen, zodat het weer voldoende
eten en verzorging zou krijgen. Na
een aantal maanden was het kind
enorm veranderd. Het kan lopen en
lachen en is een vrolijk meisje geworden.
Studenten
De
Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer (OSA) heeft 2.500 euro
beschikbaar gesteld voor het Filippijnse project. Het geld is gebruikt
om een aantal jongeren die uit de
sloppen van Lorega komen, te helpen met een opleiding. Een voorbeeld is Jen Jen.
Ze komt uit de sloppen. Haar situatie was schrijnend. Een veilige thuissituatie had ze niet, haar vader was
drugsverslaafd. Zowel de vader als
moeder werden geholpen en zijn nu
actief bij het project betrokken. Jen
Jen kreeg de mogelijkheid om een
IT-opleiding te volgen. Inmiddels is
ze tweedejaars en het gaat goed
met haar. Daarnaast heeft ze een
prachtige stem en zingt nu ook in de
kerk mee. Wilt u het werk in de Filippijnse sloppen steunen dan kunt
u een gift overmaken naar Stichting
Ga, 30.01.80.195 o.v.v. project Filippijnen.

Aalsmeer - “Wim Kan zei tegen ons
studenten: Iedere week een preek
maken is bijna ondoenlijk.” Maar
dominee C.G Graafland ziet het als
een uitdaging om iedere week iets
creatiefs neer te zetten. Hij geeft onmiddellijk toe dat je een preek niet
zomaar uit je mouw schudt, daar
gaat veel denkwerk aan vooraf. “Ik
besteed zo een vijftien uur per week
aan de voorbereiding van de preek.
Eerst lees ik de tekst in de oude taal
en vervolgens pluis ik uit wat de
tekst in die tijd heeft betekend om
deze daarna te vertalen in onze huidige tijd en dit dan in een goed en
helder verhaal te vatten. Ik probeer
mijn preken zo te maken dat het
ook te begrijpen is voor dertien jarigen.” Voor dominee Graafland is de
preek belangrijk. “Ik ben een echte preekdominee. Ik geloof dat door
de uitleg van het evangelie men tot
geloof kan komen en gesterkt kan
worden.”
Een roeping
Nog maar zeven jaar jong was Cees
Graafland toen hij er al van overtuigd was dat hij later dominee
moest worden. “Het is echt een roeping”, verklaart hij lachend. Opgegroeid in een goed Christelijk gezin
was hij gewend om trouw naar de
kerk te gaan. Hoewel hij als kind de
preken afschuwelijk vond. “Dat ik
dominee ben geworden heeft meer
te maken met mijn eigen nadenken over God. Ook de omstandigheden wezen mij vaak de weg tot deze roeping.” Tijdens zijn middelbare
school periode stapte hij over naar
het gymnasium, waar de oude talen Grieks en Latijn werden gedoceerd. Daarna studeerde de leergierige student Theologie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. “Aan het
eind van mijn studie ben ik hulppastor geworden in de binnenstad van
Rotterdam. Daarna werd ik in 1986
beroepen in de plaatsen Nagele en
Tollebeek gelegen in de Noord-Oost
polder.” Door zijn oom, zelf predikant, werd hij bevestigd. De eerste keer op de preekstoel was een
spannend moment. En nog steeds is
het spannend, niet dat de dominee
last heeft van plankenkoorts, maar
hij blijft toch altijd op zoek naar het
juiste verhaal en wanneer het dan
stil is in de kerk, iedereen aandachtig luistert en blij de kerk verlaat dan
weet hij dat hij het goed heeft gedaan.

land al 20 jaar een bekend en vertrouwd gezicht in de Oosterkerk
aan de Oosteinderweg. “Ja, ik ben
nog steeds in Aalsmeer, Ik had geen
roepingsgevoel om weg te gaan.”
Niet dat hij niet werd beroepen, vele malen zelfs, maar hij bleef liever
in Aalsmeer. Gemeente AalsmeerOost is gesticht 1931 en altijd lang
trouw gebleven aan hun dominees.
Dominee Graafland is pas hun vierde predikant, zijn drie voorgangers
preekten 16 jaar, 27 jaar en 15 jaar
in de Oosterkerk. De kerk, gebouwd
in 1930, lijkt meer op een eenvoudige houten keet dan een warm onderkomen. De pastorie voor de kerk
ontworpen door architect Berghoef heeft wat dat betreft een totaal andere uitstraling. De kerkleden stond een voornamer kerkgebouw voor ogen en spaarden daarom jaren lang voor een verbouwing.
Toen in 1951 het geld eenmaal bij
elkaar was werd dit besteed aan de
bouw van de Zuiderkerk. Maar het
komt toch nog allemaal goed. Volgend jaar staat er een verbouwing
gepland.
Warme en hechte gemeenschap
De Oosterkerk is met zijn duizend
leden en 320 kerkgangers geen grote wijkgemeente. Maar de kerk zit
iedere zondag wel vol. “De mensen
komen hier graag. Het is een warme en hechte gemeenschap.” Blij is
dominee Graafland met de aanwas
vanuit Nieuw Oosteinde. Hetgeen
niet wegneemt dat hij toch ook ervaart dat de weg naar de kerk soms
lastig is. “Het bed ligt nooit zo lekker
als op zondagmorgen”, zeg hij opgewekt. Maar wie wel om tien uur
naar de kerkdienst komt, gaat gelouterd weer naar huis. Luisteren
naar een interessante preek, het samen zingen en bidden is een inspirerende ervaring. De zondagmiddag en avonddiensten zijn vaak catechese diensten met vraag en antwoord gericht naar de jongeren toe.
Eens per maand hebben de jonge-

ren een eigen dienst, dan wordt er
veel met elkaar gezongen. Ook eens
per maand zijn er de koffieochtenden die heel goed zijn voor het vormen van de gemeenschap. Het verenigingsgebouw ’t Anker, is met
zijn multifunctionele bestemming
een goed onderkomen voor jong en
oud. “Ik ervaar het als bijzonder dat
in deze tijd, waar het individualisme
steeds meer ruimte lijkt te krijgen,
dat wij als wijkgemeente veel aandacht hebben voor onze medemens.
Wij zijn een zorgzame en saamhorige gemeenschap en bezoeken regelmatig de mensen die bescherming nodig hebben. Zoals onder
andere de gedetineerde gevangen
op Schiphol Oost.” De bezoeken aan
zieken en stervenden of aan degenen die gaan trouwen, de voorbereidingen van de doopfeesten worden
het laatste jaar voor een deel overgenomen door de kerkenraad.
Op goede vrijdag verleden jaar werd
dominee Graafland geveld door
een herseninfarct. “Ik kon niet eens
meer lopen, praten en kijken.” Gelukkig verloopt zijn revalidatie in
Heliomare te Wijk aan Zee bovenwonder goed. Maar hulp van collega predikanten en de kerkenraad is
nu nog onontbeerlijk. Fanatiek voetballen, zoals hij vroeger deed, is niet
meer aan de orde, maar er wordt
wel alweer rustig aan getennist, met
groot plezier geschaakt en met heel
veel genoegen sudoka’s opgelost.
Door dit laatste denkspel vermindert de nog altijd aanwezige dwingende hoofdpijn. Hoe de toekomst
er gaat uitzien, is nog niet duidelijk,
maar één ding is zeker de verbouwing aan ‘zijn’ Oosterkerk gaat dominee Graafland nog meemaken!
Janna van Zon
Zondag 3 juli vindt ter ere van het 25
jarig jubileum van dominee Graafland
een speciale dienst plaats in de Oosterkerk. De aanvang is 14.30 uur en
iedereen is welkom.

Twintig jaar Oosterkerk
In 1991 ging de kerkenraad
Aalsmeer-Oost op zoek naar een
dominee die paste binnen hun gemeenschap. Oorspronkelijk was de
benoeming bedoeld voor zes jaar.
“Men wilde af van het idee dat een
dominee te lang in een gemeente
blijft zitten.” Maar het liep anders,
want inmiddels is dominee Graaf-

Vrijwilligers Zonnebloem
gaan loten verkopen
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Aalsmeer maken zich
op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2011. Op 25 juni worden de
loten à 2 euro bij Albert Heijn op het
Praamplein en in het winkelcentrum
Poldermeesterplein verkocht. Op 2
juli zijn de vrijwilligers aanwezig bij
de supermarkt van Hoogvliet aan de
Aalsmeerderweg.

De opbrengst komt ten goede aan
de Zonnebloemactiviteiten voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De loterij is een belangrijke inkomstenbron voor de
Zonnebloem, om ook in de toekomst aan de toenemende vraag
naar huisbezoek, dagactiviteiten en
aangepaste vakanties voor de doelgroep te voldoen.

Wie een lot koopt, helpt het landelijke Zonnebloemwerk mogelijk te maken, maar ondersteunt
ook de activiteiten die lokaal worden verzorgd. Voor meer informatie
over het plaatselijke Zonnebloemwerk in Aalsmeer kan contact opgenomen worden met mevrouw T.
Zelen, via telefoonnummer 0297341739. De trekking vindt plaats
op 24 oktober. In de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder
de hoofdprijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten à 2 euro zijn te koop
via vrijwilligers of te bestellen op
www.zonnebloem.nl.

Verhalen over Aalsmeer in oorlogstijd in Oud Nuus
Aalsmeer - In de nieuwe Oud Nuus, die
rond 28 juni verschijnt, staan twee verhalen over Aalsmeer in oorlogstijd. Theodore van Houten bezorgt Oud Nuus een primeur met een verhaal waarin hij een tipje
van de sluier oplicht over zijn boek ‘Een
vrij ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogstijd’. Dit boek gaat over de
Tweede Wereldoorlog en verschijnt op
19 augustus. Verder beschrijft Jan Willem de Wijn hoe tijdens de Tachtigjarige
Oorlog rooms-katholieke Kudelstaarters
werden opgejaagd. Het verplaatsen van
een schuilkerk, 350 jaar geleden, blijkt de
oorzaak van: ‘Hoe Kudelstaart verdween
uit Vrouwentroost’.
‘Een vrij ernstig geval’
In de vooraankondiging van zijn boek,
schrijft Theodore van Houten: “Dit boek
bestaat uit negentien hoofdstukken en
circa 180.000 woorden, waarmee het
de omvangrijkste publicatie ooit over
Aalsmeer is.” Hij vervolgt: “Het register
bevat 1.000 namen, terwijl Aalsmeer in
de oorlog circa 10.500 inwoners had. De
NSB telde in de oorlog 300 leden. Geraadpleegd werden de dossiers van de
naoorlogse Bijzondere Rechtspleging
van 160 personen.” In zijn vier pagina’s

tellende artikel beschrijft de auteur de
inhoud van de verschillende hoofdstukken in ‘Een vrij ernstig geval’. Aan de orde komen onderwerpen als: mobilisatie, oorlogsschade, Duitse militairen als
ongenode gasten, plak- en kliederacties van de Weerbaarheidsafdeling van
de NSB, NSB-ers, een SS-familie, Bloemen voor Duitsland, Arbeitseinsatz, het
verzet, Jodenvervolging, Aalsmeerders
in concentratiekampen, onderduikers en
de bevrijding. Als een belangrijk ego-document uit de laatste oorlogsmaanden
wordt het ‘logboek’ van bloemenhandelaar Al Jongkind van Spoorlaan 5 integraal opgenomen in het boek. Met zijn
familie bood hij in zijn ‘duikhuis’ onderdak aan een groot aantal onderduikers.
Verplaatsing van Kudelstaart
Ook na de Tachtigjarige oorlog (die in
1648 afliep) werden rooms-katholieke
dorpsgenoten nog opgejaagd. Hun kerken waren afgepakt door de protestanten en ze mochten hun geloof niet belijden. Dus kwamen ze bijeen in schuilkerken. In zijn verhaal over ‘Hoe Kudelstaart
verdween uit Vrouwentroost’ beschrijft
Jan Willem de Wijn hoe de Sint Jan van
Kalslagen vandaag de dag de Sint Jan

van Kudelstaart is geworden en hoe die
oorspronkelijke Sint Jan van Kudelstaart
naar De Kwakel is verhuisd. Dat stuivertje wisselen begon precies 350 jaar geleden, in 1661, met het overvaren van een
gedemonteerde houten schuilkerk van
de Kalslager Banken naar het Robend in
het uiterste zuiden van Kudelstaart. Dat
vormde de opmaat voor een verplaatsing
van de kern van het dorp, van de plaats
in het huidige buurtschap Vrouwentroost
in het noorden naar het zuiden van het
dorp.
Van AMC tot De Tuinbouw
In Oud Nuus neemt Nico van der Maat
anekdotes op waarin de AMC (Aalsmeerse Melk Centrale) centraal staat en wordt
(via Maarten ’t Hart) een beschrijving uit
1937 van de middelen van vervoer in
Aalsmeer van de hand van D.W. Keessen
Az. van Terra Nova geplaatst. Jan Hofstra
belicht weer een andere oude kaart uit
de collectie van Rijnland. Dit keer wordt
een kaart uit 1647 van Jan Jansz. Dou en
Stevin van Brouckhuysen geanalyseerd.
Omdat dit de eerste van Aalsmeer en
omgeving was die tot stand kwam via de
nauwkeurige driehoeksmeting, kan de
auteur interessante vergelijkingen leg-

gen met de hedendaagse situaties. In deze Oud Nuus zet Constantijn Hoffscholte in ‘Een productief boekenjaar’ negen
boeken op een rijtje die afgelopen jaar
verschenen zijn waarin de historie van
(een deel van) Aalsmeer, Kudelstaart en
Kalslagen wordt beschreven. En voor Wil
Jore-Spaargaren is het vinden van een
oude ansichtkaart van voormalige café
De Tuinbouw aanleiding om in de familiegeschiedenis te duiken, met een verrassende vondst. Verder nog stukjes over
het naar Cees Braber genoemde pad,
het oorlogsmonument in het Oosteinde, de nieuwe expositie over de brandweer in het Historisch Centrum Aalsmeer
en een verslag van de excursie naar Grave. Oud Nuus is vanaf volgende week
dinsdag verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels en kost 4,50 euro. Wie
in de geschiedenis van Aalsmeer, Kalslagen en Kudelstaart geïnteresseerd
is, kan echter beter begunstiger worden
van de stichting Oud Aalsmeer. Voor minimaal 15 euro per jaar krijgt u dan vier
keer Oud Nuus! Opgeven kan bij de ledenadministratie: Annigje Leighton-van
Leeuwen: 0297-323553 of via de website:
www.stichtingoudaalsmeer.nl/Donateurschap.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners
van Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondkomen van een inkomen op of rond het minimum. De hoogte van uw inkomen, of het eigen
vermogen (eigen huis, spaargelden, caravan,
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van invloed. Als u een inkomen op minimumniveau
ontvangt, krijgt u meer vergoed dan iemand met
een wat hoger inkomen. Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt
betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op de
bijzondere bijstand. Het moet gaan om bijzondere kosten waarin uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben
met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór
de uitgave doet. Daarmee voorkomt u financiële problemen.

openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Welke kostenposten vallen onder
deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal bijzondere kostenposten. Dit zijn slechts een aantal
voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u het beste bespreken met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen.
bril (plus glazen), contactlenzen;
bevallingskosten, kosten van kraamdagen
die voor eigen rekening blijven;
dieetproducten (als de normale kosten van
voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
kosten gehandicaptenparkeerkaart;
extra waskosten van kleding en beddengoed door ziekte of handicap;
gebit, tandprothese, orthodontie behandeling(en), kroon of brug (als de zorgverzekeraar maar een deel vergoedt);
een gehoorapparaat (plus batterijen);
kinderopvang, oppas- of crèchekosten in
verband met scholing of werk;
orthopedische schoenen, steunzolen;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis,
de gevangenis etc. te bezoeken;
ouderbijdrage en kosten schoolreisje (kinderen op de middelbare school);
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huurtoeslag wordt verstrekt.

Wist u dat?
De Wmo-raad Uithoorn en de Wmoraad Aalsmeer adviseren over maatschappelijke onderwerpen (zoals een
leefbare buurt, goed vervoer, aangepaste woningen en ondersteuning bij
de zorg)
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg een
Vrijwillige Hulpdienst heeft. Het Loket
bemiddelt tussen de vraag van de burger en de vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
U alle informatie over het Loket en de
Wmo kunt terug vinden op de website
van uw gemeente?

Bereikbaarheid
afdeling
inburgering
De afdeling inburgering is elke werkdag van
8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via
(0297) 51 31 33. Wilt u liever langskomen? Dit
kan op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in het gemeentehuis van Uithoorn.

gebruik spreekuren diverse loketten
Het cluster Werk & Inkomen kunt u elke werkdag bereiken. Wij merken echter dat buiten
de spreekuren andere balies (zoals de receptie, burgerzaken en het Loket WWZ) van de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn steeds vaker worden gebruikt door cliënten van Werk
& Inkomen.
De belangrijkste regels voor u op een rij:
1. Producten en diensten van Werk & Inko-

men kunt u aanvragen tijdens het telefonisch of inloopspreekuur.
2. Formulieren kunt u inleveren tijdens de
inloopspreekuren of in de donkergrijze
brievenbus in de hal van het gemeentehuis (direct links bij de schuifdeur) van Uithoorn of de algemene brievenbus aan de
buitenkant van het gemeentehuis Aalsmeer inleveren (recht van de draaideur)*.
3. Kopietjes kunt u maken in de supermarkt

of een consulent kan dit doen tijdens het
inloopspreekuur.
*

Let op: de groene ton die in de hal staat
van het gemeentehuis Aalsmeer zal per
1 juli 2011 verdwijnen. U kunt uw rechtmatigheidsformulier of andere formulieren voortaan in de algemene brievenbus
aan de buitenkant van het gemeentehuis
inleveren.

gewijzigde uurtarieven
zorgaanbieders
Met ingang van 18 juli 2011 veranderen de uurtarieven van de zorgaanbieders voor Huishoudelijke Verzorging in natura.
Op basis van de CAO Thuiszorg (VTT) worden
door de G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, de uurtarieven met 0,75 % verhoogd. Vanaf 18 juli 2011 gelden de volgende
uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau
Tzorg
Thuiszorg Aelsmeer
Axxicom Thuishulp
Amstelring
Flexicura
Thuiszorg Service Nederland

€ 21,94
€ 21,91
€ 21,96
€ 22,18
€ 23,10
€ 23,20
€ 23,20

De inning van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Verzorging vindt plaats via het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Betaalt u reeds
de maximale periode bijdrage? Dan merkt u
weinig van de wijziging van de uurtarieven. Indien u de hoogte van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Wij maken u erop attent dat de uitkomst
van de berekening van de eigen bijdrage via de
site van het CAK slechts een indicatie geeft van
de eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot
12.00 uur. Het telnr. is (0297) 51 31 31.
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Sesamstraat in Crown Theater

Meidenmiddag bij BindingZolder

Aalsmeer - Crown Theater
Aalsmeer presenteert op zondag
9 oktober het mooiste van Sesamstraat voor kinderen vanaf 3 jaar.
In deze vrolijke familievoorstelling
loopt zomaar een vreemd meisje de
Sesamstraat in. Ze heet Doedoe en
is op reis om de mooiste dingen van
de wereld te bekijken.
Ze was in alle landen, in alle steden, in alle straten, behalve in Sesamstraat. Pino, Elmo, Tommie, Bert
en Ernie vinden haar meteen geweldig lief. Ze willen dat Doedoe voor
altijd blijft, dus laten ze haar de allermooiste dingen van Sesamstraat
zien. Maar wat is eigenlijk het allermooiste? Lukt het de bewoners van
Sesamstraat Doedoe over te halen?
Kom het zelf zien en geniet van een
vrolijke en gezellige jubileumvoorstelling van het 35-jarige Sesam-

Kudelstaart - Woensdag 15 juni
is op de BindingZolder een gezellige meidenmiddag gehouden. Dit
keer gingen de meiden gezichtsmaskers maken. Nadat iedereen
van ei, komkommer en amandelolie
een lekker mengsel had gemaakt,
werd het zorgvuldig op de gezichten gesmeerd. Het voelde gek aan
en iedereen probeerde zo min mogelijk te lachen! Omdat gewacht
moest worden tot het smeersel er
weer af mocht, hebben de meiden
ondertussen spelletjes gespeeld.
Na 20 minuten konden de meiden
het masker van hun gezicht halen.
Daarna hebben ze leuke nep tattoos
op hun armen geplakt. Het was een
echte meidenmiddag met een hoop
gezelligheid en lol en een mooie
gladde huid!

dische inkt en wasco op het programma. Nog een paar weken en
het schooljaar is afgelopen. Zit jij in
groep 5 en heb je ook wel eens zin
om mee te doen bij Binding Oost?
Stuur dan een mailtje naar eveline@
debinding.nl of kijk op de site voor
meer informatie: www.debinding.nl.

Binding Oost
Bij de Binding Oost stond hout bewerken en tekenen met Oost-In-

Kaartverkoop alleen mogelijk aan
de deur. Entree is 6 euro inclusief
een drankje.

straat met liedjes die velen zeker
mee kunnen zingen. Toegang kinderen uitsluitend onder begeleiding
van een volwassene. Kijk voor kaarten en het volledige programma op
www.crowntheateraalsmeer.nl. Voor
meer informatie mail naar info@
crowntheateraalsmeer.nl

Atletiekles voor groepen
zes van De Hoeksteen

Open voorspeelavond bij
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Voorgaande jaren
heeft drumfanfare Melomanie succesvolle open voorspeelavonden
voor de leerlingen gehouden. De
leerlingen hadden een zaal vol publiek. Daarom wordt aanstaande
maandag 27 juni voor de derde maal
een open voorspeelavond georganiseerd en een groot aantal leerlingen
zal hieraan deel gaan nemen. Tijdens de presentatie zullen leerlingen laten horen en zien wat zij zoal geleerd hebben dit seizoen. De
leerlingen spelen op trommel, blokfluit, piccolo, dwarsfluit, trompet en
saxofoon. Natuurlijk zullen de ma-

jorettes ook hun beste beentje voor
zetten en leuke showtjes laten zien.
De leerlingen hebben familie, vrienden en kennissen uitgenodigd om
te komen luisteren, maar natuurlijk
is iedereen uitgenodigd om te komen. De avond is een leuke manier
om met de vereniging kennis te maken en wat de mogelijkheden binnen de vereniging zijn.

Aalsmeer - De groepen zes van basisschool De Hoeksteen doen mee
met het project ‘Groep 6 on the move’. In dit project wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.
Op woensdag 15 juni namen de beide groepen deel aan een atletiek-

les op de baan van Atletiekvereniging Aalsmeer in de Sportlaan. De
leerlingen kregen technische tips op
het gebied van kogelstoten, sprinten, verspringen en hardlopen. Er is
met veel enthousiasme meegedaan.
De les werd gegeven door twee trainers van AVA.

Summer Break Party
Op vrijdag 1 juli organiseert stichting de Binding voor de eerste,
tweede en derde jaars leerlingen
van het voortgezet onderwijs in Bon
Ami de laatste party van dit seizoen:
Een Summer Break Party! De deuren van Bon Ami gaan om 20.30 uur
open en het feest duurt tot 00.00
uur. Dresscode is: zonnenbrillen,
hoeden, petjes, slippertjes en heel
veel geel!

De voorspeelavond is van 19.15
tot 20.15 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat en is gratis
toegankelijk voor iedereen. De deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend.

Laatste activiteit voor vakantie

Lekker aanmodderen op
de kinderboerderij
Aalsmeer - Op zondag 26 juni is
bij kinderboerderij Boerenvreugd de
laatste activiteit voor de zomervakantie. Dit keer staat alles in het teken van varkens en modder! Er zijn
leuke spelletjes te doen. Zo kan er
worden meegedaan aan Biggetje
Prik, Varkentje Hap en er kan gegrabbeld worden in de prutbak. De
kinderen krijgen een kaartje waarop alle spelletjes kunnen worden
weggestreept, zodat zij geen spelletje hoeven te missen! In de infohoek zal een minitentoonstelling
te zien zijn over varkens. En onder
begeleiding van enthousiaste vrijwilligers kunnen bezoekers grond
eens van dichtbij bekijken. Wanneer je grond goed bekijkt, zul je
zien dat er van alles in te vinden is,
van steentjes en klei tot regenwormen en andere diertjes. Zoals bij ie-

dere activiteit wordt er ook geknutseld. De knutseldames Nel, Anja en
Ans zullen de kinderen helpen om
dit keer een prachtig varkensmasker te maken, zodat de bezoekertjes allemaal kleine feestvarkentjes
worden. Aalsmeers Harmonie houdt
deze dag het klapstoelenconcert en
komt onder andere langs op de kinderboerderij. Vanaf 12.15 uur zullen
zij drie kwartier hun muziek ten gehore brengen op het boerderijterrein. Daarna gaan zij weer door naar
de volgende locatie. Iedereen is van
harte welkom op kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark van 11.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis, maar varken Beer staat
bij de uitgang. Beer, gemaakt van
een melkbus, is het enige varken op
de boerderij, hopelijk knort hij veel
aanstaande zondag!

Met schemer Daniël is Aalsmeer
Nederlands kampioen rijker!

Sportdag De Hoeksteen
Aalsmeer - Vrijdag 17 juni beleefden de leerlingen van de onderbouw
van basisschool De Hoeksteen een
sportieve ochtend. De leerlingen
van de startgroep en groep 1 bleven deze ochtend op school. Zij deden allerlei sportieve spelletjes in en
rondom de school, zoals een kussengevecht, graven in de zandbak,
voetballen en klimmen en klauteren in de gymzaal. De kinderen van
de groepen 2, 3 en 4 gingen naar
de atletiekbaan in de Sportlaan.

Zij mochten in groepjes onder leiding van een ouder allerlei activiteiten kiezen, waaronder verspringen, touwtrekken, sponzenrace en
levend bowlen. In de pauze werden
de kinderen door de ouderraad getrakteerd op limonade en een stukje
fruit. Aan het einde van de ochtend
kregen de leerlingen een kaatsballetje als herinnering aan deze sportieve dag. Dankzij hulp van vele ouders kan teruggekeken worden op
een zonnige sportieve dag.

Derde plaats Zuidooster
op NK schoolhandbal
Aalsmeer - De jongens van groep 8
van basisschool De Zuidooster met
aanvulling van 2 jongens uit groep
7 hebben afgelopen zaterdag in
Emmen gestreden om de nationale beker voor schoolteams. Na een
ongelukkige start hebben de jongens zich goed hersteld en een prima toernooi gespeeld. De wedstrijd

om de derde en vierde plaats werd
op overtuigende wijze ruim gewonnen. Een fantastische prestatie, als
je weet hoeveel scholen uit het hele land er in de voorrondes hebben
deelgenomen om dit te kunnen bereiken! De bronzen plak is voor de
mannen een onvergetelijke ervaring!

Aalsmeer - Afgelopen weekend is
in Oss het Nederlands Jeugd Kampioenschap (NJK) Schermen gehouden. Op zaterdag waren de
jongste categorieën op het wapen
Floret aan de beurt. De Aalsmeerse floretschermer Daniël Giacon betrad de schermloper voor zijn club
SchermCentrum Amsterdam in de
categorie Floret Heren Benjamins.
Dit zijn jongens met geboortejaar
1999 en 2000. Daniël is in 2000 geboren en dus één van de jongere
spelers in deze categorie. Er werden twee poulerondes geschermd
met partijen van drie minuten om
vier punten, met daarna eliminaties. Daniël won alle partijen in de
voorrondes en had in totaal slechts
tien tegentreffers in de twaalf partijen. Daarmee stond hij eerste op het
tableau van negenentwintig schermers en had hij een vrijstelling voor
de eerste eliminatieronde.
In de kwartfinale trof hij een schermvriendje van SCA, maar deze wist
Daniël niet uit koers te brengen.
Vervolgens won hij de halve finale
met 10-2. In de finalepartij bleef Daniël goed geconcentreerd en heel
rustig schermen en won hij met 6-3.
Nadat hij in 2009-2010 de titel Nederlands Kampioen Floret Heren

Kuikens op zijn naam had geschreven, is hij nu Nederlands Kampioen
Floret Heren Benjamins. Op zondag
deed Daniël mee met de categorie
Floret Heren Pupillen. Dit zijn kinderen uit 1997 en 1998. Hier werd
maar één voorronde geschermd en
geheel tegen de verwachtingen in
won Daniël ook hier alle partijen en
stond hij bij de beste zestien spelers (van de negenentwintig) op het
tableau. De achtste en kwartfinales kwam Daniël verrassend door,
maar hij werd in de halve finale gestopt door de uiteindelijke winnaar
van deze categorie, een jongen die
al veertien is. Hiermee mocht hij als
tienjarige een bronzen plak in ontvangst nemen. Het komt zelden
voor dat een schermer op hetzelfde wapen in zowel zijn eigen categorie als die daaropvolgend een beker mee naar huis neemt. Na de zomer wil Daniël graag deelnemen
aan buitenlandse toernooien. Hiervoor zoekt hij een sponsor. Vindt u
het belangrijk dat ook kinderen, die
een wat minder bekende sport beoefenen, hun dromen kunnen najagen en zich kunnen blijven ontwikkelen, steun Daniël dan financieel.
Dat kan via zijn club: schermcentrumamsterdam@gmail.com.

Foto: Ingrid van Heteren, Enjoy fotografie.

Diploma voor jonge blazers
na muziekexamens HaFa
Aalsmeer - Drieëntwintig jeugdige
blazers van verschillende muziekverenigingen, waarvan zestien leerlingen van de Hint hebben zaterdag
18 juni met goed gevolg de diverse
praktijkexamens afgelegd in de locatie van Kunstencentrum de Hint
te Uithoorn. De examens werden afgenomen door Stephan Koppelaar
en Michiel de Boer (klein koper),
Leon van Mil (saxofoon), Judith
Glasbeek (dwarsfluit), Miranda Keukelaar, Lieke Voorn en Saskia Bruines (directeur). De geslaagde kandidaten hebben zowel het theorieals het praktijkexamen behaald voor
de erkende opleiding voor de harmonie- en fanfare orkesten. Daarbij
worden zowel de technische kennis
en vaardigheden, als muzikaal inzicht, gehoor en uitvoering getoetst.
De examens staan ook open voor
musici die geen lid zijn van een ver-

eniging. Ondanks de spanning dat
het examen met zich meebrengt is
er door de kandidaten geconcentreerd gewerkt en prachtig gemusiceerd. De geslaagde kandidaten voor het A examen zijn: Emma
Rietveld, Patrick Spaargaren, Boukje de Boer, Rutger Hofman, Demi
van Andel, Andrea Veldman, Mara
van Diemen, Lianne Janmaat, Deborah Hartman, Melissa van Buuren, Bram Rietveld, Mark den Teuling, Maaike Stam, Felicia van Schie,
Sjoerd Kompier, Gert-Jan van Selm
en Miranda Enthoven. Voor het Bexamen zijn Laura Haakman, Vera
Brugman, Thomas van de Wals, Mara van Diemen, Gerjanne Meijers en
Stefan van der Wilt geslaagd. En het
diploma voor het C-examen is uitgereikt aan Emma Schrama. In het najaar vinden de examens voor slagwerk plaats.
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Medailles Wim Metselaar
tijdens NK Masters atletiek
Aalsmeer - Het NK voor masters is
weer achter de rug. Haag Atletiek in
Den Haag organiseerde dit evenement in het weekend van 18 en 19
juni. De omstandigheden voor goede prestaties waren ronduit slecht
door de harde wind en veel regen
op zondag 19 juni. Het kampioenschap was zeer druk bezocht. Van
AV Aalsmeer hadden Wim Metselaar en Ellis Koese zich ingeschreven voor dit Nederlands kampioenschap. Ellis Koese werd op zaterdag
18 juni zesde op het onderdeel discuswerpen bij de vrouwen 45 met
een worp van 21,34 meter. Wim
Metselaar had een druk program-

ma. Hij begon op zaterdag met de
400 meter in de categorie mannen
65. Wim werd derde met een tijd van
68,64 seconden en kreeg een mooie
bronzen plak omgehangen. Twee
uur later liep hij met veel tegenwind
de 100 meter in een tijd van 16,38
sec. Deze tijd was goed voor een zevende plaats.
Op zondag 19 juni was Wim wederom in Den Haag voor zijn derde en
favoriete onderdeel, de 800 meter.
Deze afstand werd door Wim gewonnen in een tijd van 2.41.20 minuten. Goud dus voor Wim Metselaar tijdens het Nederlands kampioenschap.

Handboogschieten onder 18 jaar

Brandon Vijzelaar in regioteam
Kudelstaart - Brandon Vijzelaar,
compoundschutter bij HBV Target in Kudelstaart, is opgenomen in
het regioteam Noord-Holland voor
schutters onder 18 jaar. De selectie houdt in dat Brandon momen-

Zomerschaken bij Schaakclub
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is de
zomercompetitie van Schaakclub
Aalsmeer weer begonnen. Zoals ieder jaar wordt van juni tot en met
de eerste week van september een
zomercompetitie gespeeld. Iedereen speelt op de vrijdagavond twee
partijen, één keer met de witte stukken, één keer met zwart, met een
bedenktijd van maximaal 45 minuten per persoon per partij tegen een
tegenstander van ongeveer gelijke
sterkte. Iedereen is van harte welkom, van beginner tot meester, van
jong tot oud, SCA-lid of huisschaker
of spelend bij een andere schaakclub. Deelname is gratis.
De aanvang is steeds om 20.00 uur.
Het is uiteraard niet verplicht om
alle vrijdagavonden mee te doen,

eens vrijblijvend één of enkele ronden meespelen mag ook. De competitie is in ’t Stommeerkwartier in
de Baccarastraat 15 (rechts naast
de katholieke kerk). Meer informatie is te vinden op www.schaakclubaalsmeer.nl. Deze eerste ronde vielen vooral vader en zoon Wasei op
door beide tweemaal van hun tegenstander te winnen en zo de maximale 4 punten binnen te slepen. Ook
Jan van der Laarse en Huup Joosten
scoorden maximaal, zodat de eerste kopgroep uit vier man bestaat.
Uitslag eerste ronde zomercompetitie: J. Donkers – W. Eveleens 3-1, E.
Wasei – G. Harting 4-0, A. Wasei – T.
van der Zee 4-0, C. Koster – T. Man
2-2, A. Spaargaren – H. Joosten 0-4,
J. van der Laarse – M. Hutters 4-0
en R. Klinkhamer – H. Jansen 2-2.

B1 nu ook Nederlands
kampioen veldhandbal!
Aalsmeer - Op zaterdag 18 juni
werd in Den Haag gestreden om het
Nederlands Kampioenschap veldhandbal. De jongens B1 van FIQAS
Aalsmeer hadden zich voor dit finale-toernooi geplaatst. De hele
week waren de weersvoorspellingen zeer slecht, maar die dag hingen er boven Den Haag alleen wolken en kwam zelfs de zon even te
voorschijn. Er moesten door de B1
drie wedstrijden gespeeld worden.
De eerste was tegen PSV uit Brabant. Tijden het NK zaalhandbalbinnen hadden ze al van dit team
gewonnen, maar onderschatten is
nooit goed. FIQAS Aalsmeer ging
goed van start en stond al snel met
4-0 voor. De systeempjes werden
goed ingezet en het hele team stond
goed te verdedigen. Na 20 minuten
werd er afgefloten en stonden de
Aalsmeerse jongens voor met 18-9.
De tweede helft verliep moeizamer
en kwam PSV er beter aan te pas.
Iedereen kreeg de gelegenheid om
even lekker te spelen en zo won de
B1 uiteindelijk met 25-18. De tweede wedstrijd was tegen Achilles. Tegen dit team kon FIQAS Aalsmeer
laten zien wat ze in huis hadden
en waar ze het hele jaar voor getraind hebben. Halverwege was het
al 14-4 en uiteindelijk werd er gewonnen met 29-12. Beide keepers
weer een helft gespeeld en de nodige ballen gestopt. De laatste wedstrijd was meteen de finale: de B1
speelde tegen de thuisclub Hercules, een team met veel individuele

kwaliteiten en een goede verdediging. In het begin ging het gelijk op
en stond FIQAS Aalsmeer zelfs achter met 4-6. Maar na een paar mooie
doelpunten en door voor rust te zorgen in het team kwam Aalsmeer terug tot 9-8 bij rust. Na 5 minuten
rust stond FIQAS Aalsmeer er weer
als een echt team. Helaas viel Floris de tweede helft uit door een enkelblessure, maar gelukkig viel Tim
uitstekend in. De laatste 10 minuten liepen de Aalsmeerse jongens
alleen nog maar uit en zo werd er
uiteindelijk gewonnen met 21-14.
De jongens B1 kunnen zich dus opnieuw Nederlands Kampioen noemen.
Duitse top
In het Pinksterweekend van zijn de
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
samen met andere teams naar Bochum vertrokken. Na een kort
nachtje moesten de mannen op zaterdagmiddag vijf wedstrijden van
een kwartier spelen. Tegenstanders
waren de thuisclub uit Bochem, HG
Remscheid, TV Bodemheim, ASC 09
Dortmund, het Nederlandse Loreal
Venlo, Aristos, E&O uit Emmen, TV
Korschenbroich en Waltrop Ost. Het
resultaat na twee dagen: 9 winstpartijen en 1 gelijkspel. De B1 kon
zich dus de grote winnaar noemen.
De Jongens A1 van FIQAS zijn op de
tweede plaats geëindigd bij het NK
veld en B2 heeft het seizoen afgesloten met de grootste beker na een
toernooi in Apeldoorn.

Fan van Ride for the Roses
Aalsmeer - Ben jij geen fietser of
ben je op 4 september verhinderd,
maar draag je de Ride for the Roses
wel een warm hart toe? Word dan
fan van de Ride for the Roses! Dit
is een nieuwe manier om dit mooie
fietsevenement te ondersteunen.
Als fan fiets je niet mee op 4 september, maar je kunt wel een persoonlijke pagina vullen op de website van de Ride en sponsoren werven. Ga nu naar: www.ridefortheroses.nl en schrijf je in! Je ontvangt
dan een inlogcode om je persoonlijke pagina te vullen. Daar kun je bijvoorbeeld jouw persoonlijke verhalen op kwijt en jouw motivatie om de

Ride te ondersteunen. Zo kun je ook
toch in actie komen voor de strijd
tegen kanker! De Ride for the Roses
is een jaarlijks fietsevenement om
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. De 14de editie wordt
op 4 september gehouden in en om
Aalsmeer.
Het succes van de Ride for the Roses zit hem in de unieke formule.
Samen met duizenden anderen op
een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig zijn en tegelijkertijd iets doen tegen kanker. Steun de
Ride for the Roses, meld je vandaag
nog aan als fietser of fan op www.ridefortheroses.nl

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Eef wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer houdt aanstaande vrijdag 24
juni de laatste koppelspeelavond
van dit seizoen. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld aan de
koppels in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. De zaal gaat
open om 19.30 uur.
Het klaverjassen op 17 juni is gewonnen Ineke en Justin Woerden
met 5335 punten, op twee zijn Rijk
van Egdom en Nico Besselsen geeindigd met 5202 punten en op drie
Wil ter Horst en Ans Doeswijk m et
5202 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Marja van Schip en Essy
van Es m et 3936 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
16 juni is het klaverjassen gewonnen door Eef van Mourik met 5663
punten, gevolgd door Cobie van der
Made met 5017 punten en Riet Pothuizen met 4708 punten.
Bij het jokeren behaalde Janny
Noordam met 121 punten de hoogste eer, op twee is Janny Lubbert
geëindigd met 153 punten.

teel getraind wordt door een speciale jeugdtrainer van de Nationale Handboogbond, Kirsten Beukering. Deze selectie en trainingen
hebben als doel de jongeren uitgebreid te begeleiden naar een eventuele plaats in het Nationale team.
Brandon schiet sinds enkele jaren
bij HBV Target en kan momenteel
al met de besten mee. Brandon is
recentelijk gescout door een trainer
van de Nederlandse Handboogbond
waarna de invitatie voor het regioteam volgde. Bij deze wedstrijden
worden drie maal 36 pijlen geschoten op verschillende afstanden, respectievelijk 30, 40 en 60 meter. Bij
zijn laatste wedstrijd schoot Brandon drie maal strak in de roos op
60 meter, een prestatie die hem volgens zijn trainster zomaar een ticket
kan opleveren voor de Nationale selectie. HBV Target is zeer enthousiast over dit jeugdige talent en hoopt
dat Brandon zich in de toekomst op
nationaal en internationaal niveau
mag manifesteren.
De volgende wedstrijden zijn op 10
juli in Schijndel en op 4 september
volgt het NK voor de regioteams.

Kienavond in
Sportzicht

Wil wint op OVAK
Soosmiddag

Aalsmeer - Op woensdag 29 juni
wordt alweer de laatste kienavond
van het seizoen gehouden in café Sportzicht in de Sportlaan. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
Om 20.00 uur begint het kienspel. Er
worden ook deze laatste keer weer
negen rondes gespeeld en één extra ronde. Er zijn leuke prijzen te
winnen en de gezelligheid zal niet
ontbreken. Daarna is het wachten
op de laatste woensdag van oktober
voor het nieuwe kienseizoen.

Aalsmeer - Op woensdag 15 juni is
bij de OVAK de laatste soosmiddag
van dit seizoen gespeeld in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen is gewonnen door
Wil ter Horst met 5410 punten, op
twee is Stien Bosch geëindigd met
5071 punten, op drie Mien Winters
meet 4962 punten en op vier Nico
Maarse met 4932 punten.
Het nieuwe kaartseizoen van de
OVAK start op 27 juli, als altijd vanaf
14.00 uur in het Parochiehuis.

Veel Multi’s bij Circuittriathlon Zandvoort

Annika Fangmann kampioen
Foto: Don Ran

Promotie handbal

Eerste slag voor dames FIQAS
Aalsmeer - In de eerste wedstrijd
van de best-of-two om promotie
naar de eredivisie hebben de dames van FIQAS Aalsmeer goede zaken gedaan: In een zeer spannende wedstrijd werd uiteindelijk met
25-24 van GIBO groep/Kwiek gewonnen. Of deze overwinning uiteindelijk genoeg is om ook daadwerkelijk te kunnen terugkeren op
het hoogste niveau, zal aanstaande
zondag 26 juni blijken na de return
in Raalte. De Aalsmeerse dames
hebben aan een gelijkspel genoeg
om terug te kunnen keren naar de
eredivisie. Wint Kwiek, dan wordt
het aantal uit-gescoorde doelpunten bepalend. Het kon dus wel eens
héél spannend worden en de dames
hebben de steun van hun supporters hard nodig. Kom dus allemaal
naar Raalte om de ploeg te steunen en aan te moedigen op weg
naar promotie! De wedstrijd begint

om 13.30 uur en wordt gespeeld in
sporthal Tijenraan aan de Zwolsestraat 68 in Raalte.
Live op radio
De redactie van Radio Aalsmeer is
erin geslaagd een afspraak te maken met de sportcollega’s bij de Lokale Omroep in Raalte. Zij verzorgen komende zondagmiddag 26 juni vanaf 13.30 uur een rechtstreeks
verslag van de beslissende ontmoeting tussen de dames van Kwiek
Raalte en FIQAS Aalsmeer om promotie naar de eredivisie en Radio
Aalsmeer mag dat ook uitzenden.
Radio Aalsmeer heeft de programmering voor deze zondag hiervoor
namelijk zodanig aangepast dat een
rechtstreeks verslag vanaf het begin
live te volgen is. Radio Aalsmeer is
te beluisteren via 99.0 (kabel), 105.9
(ether) en via de livestream www.radioaalsmeer.nl.

Turnster Lindsay Commandeur
wint wisselbeker van KNGU
Aalsmeer - Aan de districtskampioenschappen voor de 5e divisie, die
zaterdag 18 juni in Amersfoort gehouden werden, hebben onder leiding van de trainsters Anneke Nap
en Mariët Tas zes turnsters van SV
Omnia 2000 deelgenomen. Zij hadden zich via de rayon- en regiokampioenschappen voor deze wedstrijden geplaatst. Bij de categorie instap turnden Noa Sangers en Lisanne ten Hof. Voor elkaar deden
ze niet veel onder, met slechts een
kwart punt verschil eindigden ze
resp. op de 25e en 26e plaats van
de totaal 36 turnsters. Bij de pupillen 1 turnden Joy Hoving, Jasmin
Aileen, Guoxin Verhoef en Lindsay
Commandeur. Joy werd 33e, Jasmin
23e, Guoxin 12e en Lindsay eindigde op een hele mooie 7e plaats van
de 35 turnsters. Door deze prachtige
prestatie wint Lindsay de wisselbeker voor het hoogste resultaat behaald door een turnster van SV Omnia 2000 op officiële KNGU-wedstrijden. Op maandag is de wisselbeker uitgereikt aan Lindsay door

Kim Nederstigt, de winnares van
2010. Al met al kunnen de trainsters
en de turnsters van het wedstrijdturnen van SV Omnia 2000 terug kijken op een zeer geslaagd wedstrijdseizoen!

Aalsmeer - Voor het Oceanus/Multi Triathlon Team zijn drukke tijden
aangebroken met belangrijke wedstrijden. De afgelopen weken waren
de Aalsmeerse triathleten actief op
twee Nederlandse kampioenschappen (olympische afstand en sprint)
en de triathlon van Zandvoort op het
autocircuit. Op Eerste Pinksterdag
werd in Amsterdam het Nederlands
kampioenschap olympische afstand
(1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en
10 km lopen) gehouden. Het Multi Triathlon Team werd bij dit kampioenschap vertegenwoordigd door
Annika Fangmann uit De Hoef en
Pieter van der Meer uit Aalsmeer. Bij
de dames, die een kwartier voor de
heren van start gingen, kwam Fangmann goed mee in het startveld. Ze
kwam als achtste uit het water en
zat daarmee gelijk in de achtervolgende fietsgroep. Met een solide
looponderdeel liep ze uiteindelijk
naar een zesde eindplaats, waarmee ze de Nederlandse titel in de
categorie Dames 20 greep. Bij de
heren kwam Van der Meer te kort
om in een sterk mannen veld om
voorin de wedstrijd mee te komen.
Met een sterk fietsonderdeel eindigde hij op een mooie 27e plaats.
Sander Berk, die tegenwoordig
in Luxemburg woont en werkt als
bondstrainer van dat land, eindigde op het NK als achtste. In Amsterdam deden ook een aantal junioren
mee aan de achtste triathlon, eerder die ochtend. Jeffrey Reijnders
uit Aalsmeer kwam daarbij als derde uit het water en finishte uiteindelijk als elfde. Menno Koolhaas uit
Amstelveen finishte vlak achter hem
als dertiende. Michelle Fangmann
finishte als zevende dame in 1.16.03
uur. Afgelopen zondag stond de triathlon van Zandvoort op het programma, maar door de hevige wind
op zee werd het zwemonderdeel afgelast. De triathlon op het autocircuit werd daardoor een duatlon. Aan
deze speciale wedstrijd deden veel
Multi’s mee. Op de korte duathlon
(2,5 km lopen, 20 km fietsen en 5 km
lopen) deed Menno Koolhaas goed
voorin mee. Hij finishte als achtste
overall met een eindtijd van net onder het uur (59.59 minuten). Hylke Sietsema uit Aalsmeer scheurde op de fiets over het racecircuit,
waardoor hij een snelle tijd neerzette: 1.01.26. Hij finishte als vijftiende. Bruus-Jan Wilemsen finishte
als dertigste in 1.04.06 uur. Michelle Fangmann finishte in haar tweede
wedstrijd in een week tijd als zesde dame in 1.05.36 uur. Aalsmeerder Jan van der Meer, die na jaren
weer eens een triathlon deed, kon
zeer tevreden zijn met zijn wedstrijd.
Hij finishte dan ook zeer tevreden
als 82ste in 1.12.37 uur. Op de lan-

ge duathlon (5 km lopen, 40 km fietsen en 10 km lopen) maakte Diana
Gorter uit Amstelveen goed gebruik
van het snelle en technische autocircuit. Na het eerste looponderdeel
lag ze al aan kop van de dameswedstrijd, en op de fiets bouwde ze die
voorsprong alleen maar uit. Ze finishte als eerste dame in de serie
tot 40 jaar in 2.03.48 uur. In de overalluitslag werd ze uiteindelijk tweede dame, doordat in de tweede serie
een dame een snellere tijd neerzette. Mariska Visser liep lang met Gorter mee, maar op de fiets kwam ze
net te kort om haar bij te houden. Ze
finishte als vijfde dame in de categorie onder de 40 jaar in 2.14.37 uur.
Corné Klein ging in zijn wedstrijdserie lang aan de leiding, maar uiteindelijk moest finishte hij in 1.47.01 als
tweede in zijn categorie Heren 40 en
zesde overall. Pieter van der Meer finishte in 2.10.07, net een halve minuut voor teamgenoot Stefan Verheijen. Drie Multi’s waren afgelopen zondag naar het Duitse Indenland afgereisd voor een halve triathlon (1.9 zwemmen, 80 fietsen en
20 km lopen). Aalsmeerder Frans
van Heteren finishte deze wedstrijd
met een technisch fietsparcours
in 4.08.17 als zesde overall. In zijn
leeftijdscategorie Heren 45 was hij
daarmee de snelste. De Aalsmeerse Carla van Rooijen eindigde in
4.32.38 als tweede dame en eerste
in haar categorie Dames 35.
Diana Gorter werd tweede dame bij
de duatlon op het circuit van Zandvoort. Foto: Pieter van der Meer
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Zondag fietstocht voor goed doel

Laatste Tour De Kwakel

Opbrengst Lotusbloemtour
voor opvang De Lotusbloem
Aalsmeer - Zondag 26 juni organiseert TTC de Merel de Lotusbloemtour. De Lotusbloem in Aalsmeer is
een kinderdagcentrum voor kinderen tot 18 jaar die een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap hebben. Al jarenlang
organiseert de Merel deze tocht
waarbij alle opbrengsten, alle inschrijfkosten en de bijdragen voor
de gratis koffie met appelpunt, geheel naar de Lotusbloem gaan. Vorig jaar is een bedrag van meer dan
900 euro bij elkaar gefietst! Een voor
de Lotusbloem zeer belangrijke gift.
De routes zijn ten opzichte van vorig
jaar geheel vernieuwd en verrassend
en gaan bijna uitsluitend over kleine
slingerende weggetjes. Gestart kan
worden in Aalsmeer en Vinkeveen
waar ook de controleposten zijn. De
routes van de 35 en 65 kilometer zijn

geheel uitgepijld en kunnen individueel of met een kleine groep gezellig gefietst worden. Een routebeschrijving wordt meegegeven. De 90
kilometer voor racefietsers zijn twee
groepstochten voor een wat snellere
en een wat langzamere groep. Deze
groep start alleen in Vinkeveen. Dit
jaar wordt de Lotusbloemtoer tussen 10.45 en 11.30 uur bij het kinderdagcentrum muzikaal opgeluisterd door Aalsmeers Harmonie met
een klapstoelconcert! Starten voor
de Lotusbloemtour kan bij KDC de
Lotusbloem in de Apollostraat 66
in de Hornmeer voor de 35 kilometer tussen 9.00 en 12.00 uur en voor
de 65 kilometer tussen 9.00 en 11.00
uur. De tochten voor de racefietsers
starten bij café de Schans aan de
Uitweg 1 in Vinkeveen om 9.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt minimaal
3 euro.

De Kwakel - Na de komende Tour
de France gaat het vertrouwde Tourhome op het erf van Vlasman definitief tegen de vlakte. De projectontwikkelaar van het plan De Oker gaf
blijk van cultuurbesef door het gehele gebied te ontginnen, op de heilige grond van dit Kwakelse monument na.

Van links naar rechts onderste rij: Melvin, Luuk, Thomas, Coen, Jaimy, Vincent
en Jorik. Bovenste rij: Caril, Thijmen, Athur, Michael (leider), Edward (leider)
en Danny (trainer).

Jeugdvoetbal

Jong Aalsmeer United E1 wint
internationaal jeugdtoernooi

Tenniscompetitie

Clubkampioenschappen T2T
Aalsmeer - Van 12 tot 19 juni zijn
bij Tennis2Tennis de clubkampioenschappen 2011 gehouden. Dit jaar
hadden maar liefst 32 dubbel teams
zich ingeschreven en 14 voor de categorieën dames en heren enkel.
De deelnemers waren behoorlijk
aan elkaar gewaagd en hebben hele sportieve, maar vooral ook, spannende partijen gespeeld.
Met een ongekend hoog aantal derde sets was het een succesvol toernooi. De winnaars bij de Heren: HE
A - Edwin Heemskerk, HE B - Henk
van Mourik, HD A - Henk van Mourik en Karel Koolhaas en HD B Enrico van Dijk en Ron Kiestra. De
winnaars bij de Dames: DE - Jolanda Ouwehand, DD A - Karin Hettinga en Christa van Belzen, DD B Doris van de Ban en Corinne Loogman.

Winnaar laatste elfstedentocht

Henk Angenent bij stg VZOD
Aalsmeer - Henk Angenent, winnaar van de laatste Elfstedentocht,
was als gastspreker uitgenodigd
op de jaarvergadering van AB Midden Holland. Er was een ruime delegatie van schaatstrainingsgroep
VZOD aanwezig. Henk, van huis uit
spruitjeskweker, zag naast de nadelen toch ook weer voordelen in de
huidige crisis in de groente sector.
De sector als geheel zal hier volgens
hem uiteindelijk weer sterker uit komen, al zal het voor menig ondernemer nu een moeilijke tijd zijn. Volhouden, er voor gaan, doen waar je
goed in bent, dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Zo waren er meer
vergelijkingen en overeenkomsten
tussen het bedrijven van topsport
en het zelfstandig ondernemer zijn.
Vele voorbeelden en anekdotes passeerden de revue. Op het einde van
zijn presentatie was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. De
in groten getale aanwezigen maakten daar goed gebruik van. Uiteraard gingen deze toch vaak over het
schaatsen, de tak van sport waar
Henk Angenent erg goed in was.
Hoe is je relatie met Erik Hulsebosch, wat was je mooiste overwinningen hoe gaat het nu verder met het
marathonschaatsen?, waren zo wat

vragen die gesteld werden. Henk
had overal een antwoord op. Het is
al weer 14 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht verreden is en
nog steeds is Henk Angenent een
veel gevraagde spreker in het gehele land. Henk vindt het nog steeds
erg leuk om te doen. Toch zal hij de
eerste zijn die staat te juichen als
er weer een nieuwe Elfstedentocht
kan worden verreden met uiteindelijk ook een nieuwe winnaar. Aan de
wedstrijd zal hij zeker niet meer mee
doen wel zou hij een keer als toerrijder de unieke sfeer willen meemaken. Tegenwoordig verhuurt hij nog
spruitjesland en doet samen met
zijn vrouw aan het fokken van topsport springpaarden.

Aalsmeer - De E1 van JAU heeft
in het pinksterweekend meegedaan
aan een internationaal jeugd voetbaltoernooi in Poperinge in België.
Aan dit toernooi, dat voor de vijfde keer werd georganiseerd door
KFC Poperinge, deden diverse voetbalverenigingen uit verschillende
landen mee, waaronder Frankrijk,
België, Luxemburg en Nederland.
Naast de E1 was ook de D1, C1, B1
en A1 van Jong Aalsmeer aanwezig op het toernooi. Op vrijdagmiddag werd afgereisd richting België
om daar rond de klok van half tien te
arriveren in de herberg in Koksijde.
Op zaterdag moest de E1 drie poulewedstrijden spelen in de categorie U11. De eerste tegenstander was
gelijk tegen het organiserende KFC
Poperinge uit België. De voetballers
uit Aalsmeer moesten even wennen
aan het wat kleine veld, maar naarmate de wedstrijd vorderde begon
het te lopen. De 1-0 en 2-0 vielen al
snel na elkaar en uiteindelijk maakte Vincent in de tweede helft helft
ook de 3-0 en 4-0. Na 20 minuten
rust kon de E1 al weer aan de bak.
Ditmaal tegen een andere vereniging uit Poperinge, de plaatselijke
KBS Poperinge. Deze wedstrijd ging
al een stuk beter en makkelijker. De
tegenstander had weinig in te brengen en deze won JAU E1 vrij eenvoudig met 7-0. De derde en laatste
poule wedstrijd van de dag speelde
Aalsmeer tegen het Belgische OG
Stasegem. Ook deze wedstrijd ging
vrij makkelijk en werd met maar
liefst 8-1 door JAU gewonnen. Dat
betekende dat het team op een keurige eerste plaats in de poule geëindigd was en dat de volgende dag
om 9 uur in de ochtend de kwartfinale op het programma stond. Uiteraard moest dit al een klein beetje
gevierd worden tot diep in de nacht.
Ondanks dat iedereen laat ging slapen verschenen de teamleden om 7
uur al aan de ontbijttafel. De tegenstander was een redelijk bekende,
namelijk sc Buitenveldert uit Amsterdam. Na eerst wat aftasten van

beide teams scoorde JAU vrij snel
de 1-0 door Arthur, snel gevolgd
door 2-0 door Vincent, waardoor de
wedstrijd eigenlijk al gespeeld was.
De tweede helft bleef de E1 goed
voetballen en werden nog de 3-0 en
4-0 gemaakt. Dat betekende dus de
halve finale. Deze moest de E1 tegen SV Honselersdijk spelen, een
behoorlijke tegenstander. Dat bleek
uiteindelijk ook wel, het was een
zeer spannende wedstrijd en allebei de teams kregen kansen, maar
wisten deze niet af te maken, mede
dankzij fantastisch keeperswerk van
Caril. Na 20 minuten 0-0, dat betekende dus allebei drie penalty’s nemen om te bepalen wie er naar de
finale zou gaan. Zowel de jongens
van JAU als die van Honselersdijk
wisten de penalty’s alle drie te benutten: 3-3. Allebei nog een penalty, allebei raak: 4-4. Allebei nog één,
allebei raak: 5-5. Daarna weer allebei raak: 6-6. Toen wist Caril een penalty van Honselersdijk te stoppen.
Aalsmeer dan toch door naar de finale? Aan Melvin de eer en gelukkig schoot hij de bal keurig achter
de keeper.
Nu moest de E1 ruim drie uur wachten om de finale te gaan spelen, de
tegenstander was een ander U11
team van KFC Poperinge. De jongens waren gespannen, maar wilden deze finale absoluut winnen en
dat lieten ze zien ook. Met prachtig
combinatie voetbal en mooie doelpunten wist de E1 de wedstrijd met
4-0 te winnen, waardoor uiteindelijk
de cup voor het tweede jaar achter
elkaar mee naar Aalsmeer mocht.
Al met al is dit een prachtig en heel
leuk toernooi geweest en een mooi
resultaat van de E1 om het seizoen
mee af te sluiten. Al deze jongens
gaan nu over naar de D-pupillen
en gaan op een groot veld spelen.
De E1 van JAU kan terug kijken op
een mooi seizoen en is gedurende
het seizoen een heel hecht team geworden met als resultaat een keurige zesde plaats in de Hoofdklasse.

Daarnaast blijft hij verbonden met
de topsport als ploegleider van de
Wadro-marathonploeg. Na afloop
kon nog de persoonlijk gesigneerde biografie van Henk, “een onbegrepen doordouwer”, worden verkregen. Ook nam hij ruim de tijd om
met iedereen die dat wilde op de
foto te gaan, zo ook met een aantal jeugdschaatsers van STG VZOD.
Henk Angenent een fenomeen in de
schaatssport, maar toch ook heel
gewoon gebleven.

Handboogschieten

Target trefzeker op Texel
Aalsmeer - In het afgelopen Pinksterweekeinde heeft een grote delegatie schutters van Handboogvereniging Target uit Kudelstaart goede
zaken gedaan op het eiland Texel.
Zoals ieder jaar vinden daar wedstrijden plaats die traditioneel door
schutters uit het hele land worden
bezocht, vaak gekoppeld aan een
korte vakantie.
De wedstrijden worden georgani-

seerd door HBV De Eilandschutters.
De schutters van HBV Target zijn al
bijna vijftien jaar van de partij op dit
buitenevenement.
In alle disciplines bleek Target de
beste te zijn en de totaal score was
boven verwachting: Eerste plaats
recurve, eerste plaats barebow en
eerste plaats ombond. Het toernooi
heeft Target totaal elf bekers opgeleverd.

Deze plek zal de komende weken
de oase voor de deelnemers aan
het eerste echte tourspel vormen.
De bakermat van al de tegenwoordige tourspelletjes, lag immers 56
jaar geleden bij Gijsje Verhoef aan
de Kwakelse Boterdijk.
Zij verzamelde de eerste briefjes van
voorspellingen voor de te verrijden
etappes in de ronde van Frankrijk.
Veel veranderde er door de jaren
heen niet aan de opzet, elke avond
tien renners voorspellen voor de rit
van de volgende dag. Elke avond
gezelligheid en op het laatst de fel
begeerde gele trui, was en is tot
op de dag van vandaag het grootste doel.
Monument in tuin?
Uiteindelijk vonden de enthousiaste wielerliefhebbers onderdak bij Co
Vlasman om hun voorspellingen in
te leveren. In een tot Tourhome omgebouwd ketelhuis, dat de afgelopen weken zelfs onderdak bood
aan de Kwakelse welpen en verkenners. Zij moesten uitwijken voor
de bouw van hun nieuwe clubhuis.
Wel zonde als dit multifunctionele
gebouw straks onder de sloophamer verdwijnt! Als iemand zich aanbied om dit unieke monument naar
zijn of haar tuin te laten verplaatsen,
de honderd deelnemers helpen met
liefde een handje.

Start woensdag
Eerst gaan die deelnemers met elkaar in de slag, op woensdagavond
29 juni gaan ze in de pot voor de loting van de ploegen. Elke ploeg telt
vijf renners, deze ploegen strijden,
naast het individueel klassement,
voor de hoogste ploeg eer. Een rode
trui is er te vergeven voor de grootste mazzelaar en de Pietje Verhoefprijs aan de beste tijdrijder. Daar bovenop, of liever onderop, is er de rode lantaarn voor de nummer laatst
in het klassement. Een prijs waar het
minste prijs op wordt gesteld. Het
meest gesteld zijn de deelnemers
op het unieke toursfeertje.
Elke avond een praatje maken in het
Tourhome alsof men zelf de etappe
verreden heeft, zelf over hoge bergen en door diepe dalen is gegaan.
Een goed gevulde bidon en een lekker hapje van Gerda geven de renners weer moed voor de etappe van
de volgende dag. Weten zij dan de
gedroomde ‘Gouden Lap’ op te stellen en de eeuwige roem te vergaren? De komende weken zullen uitsluitsel geven over de winnaar van
de dit jaar wel heel bijzondere gele trui, die Henny Kouw heeft laten
maken ter nagedachtenis aan het
Tourhome. Alle ingrediënten zijn
weer aanwezig voor een mooie 56e
Tour De Kwakel.

Oceanus zwemmers sluiten
succesvol seizoen af op NJK
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het NJK zwemmen in Dordrecht. Veertien zwemsterren van
zwemvereniging Oceanus waren
aanwezig bij dit spektakel. Er werd
gezwommen in een prachtig 50 meter bad in het nieuwe zwemstadion de Sportboulevard. Op de eerste
dag behaalde Maxime van de Heuvel een mooie zevende plek op de
100 meter vlinder in 1.09.91. Rick
de Mercado eindigde op een goede
zestiende plek met de 50 meter vrije
slag in een tijd van 27,72. Persoonlijke records waren er deze dag voor
Martijn van de Zwaard, Bart Sommeling, Yves-Maurice Vork en Fernando Moolhuijsen op de 50 meter vrije slag. De middag sessie verliep prachtig voor Jeffrey Reijnders.
Hij behaalde een mooie vierde plek
op de 400 vrije slag in een tijd van
4.26.48. Jeffrey Reijnders behaalde
met zijn teammaten Thomas Verouden, Martijn de Mercodo en Wessel
de Jong een negende plek op de 4 x
200vrijslag estafette in 8.53,35. Bart
Sommeling zwom de 400 meter vrije
slag in 5.07.41 en de 100 meter vlinderslag in 1.17.70. Luca Ebbige behaalde een mooie persoonlijk record
op de 50 meter vrij in 31.64. Zaterdag in de ochtend sessie zwom Michelle Meulenborek een persoonlijk record op de 100 meter rugslag in 1.14.86. De meiden estafette ploeg bestaande uit Eva van der
Born, Luca Ebbinge, Michelle Meulenbroek en Maxime van de Heuvel

zwommen de 4 x 100 vrijeslag in een
tijd van 4.28.92. De meiden verbeterde hun totale tijd met maar liefst
3 seconde. Ook in de middag sessie
zwommen enkele Oceanus zwemmers een persoonlijk record: Bart
Sommeling op de 100 meter rugslag
in 1.16.35 en Wessel de Jong op de
200 meter schoolslag 2.52.48. Ook
de estafette ploeg van de jongens
Jeffrey, Martijn, Rick en Wessel verbeterde hun tijd in 3.58.60. Fabienne Vork, de jongste telg van de
Oceanus ploeg, kwam uit op de 200
meter wisselslag die zij in 3.03.64
zwom, helaas geen verbetering van
haar persoonlijk record. Op de laatste dag zwom Rick de Mercado zich
naar een prachtige negende plek op
de 100 meter vrijeslag in 1.00.30 wat
ook een persoonlijk record opleverde. De meiden estafette, Michelle,
Luca, Maxime en Eva, behaalde ook
een goede negende plek . Jeffrey
Reijnders sloot het NJK af met een
vierde plek op de 400 meter wisselslag in 4.54.90 een verbetering van
maar liefst 5 seconde. Michelle en
Bart zwommen ook nog een persoonlijk record.
Bart Sommeling zwom de 400 meter wissel in 5.44.91, ook een verbetering van 4 seconde, en Michelle
de 100 meter vrije slag in 1.07.42. De
zwemploeg van Oceanus, trainers
en coaches Peter van de Woning en
Paul Zirkzee gaan nu genieten van
een heerlijke vakantie.
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Junior Praambode
Reglement junior pramenrace

Juniorrace 2011

Nog geen zwemdiploma?
Zwemvest verplicht!
3

2

6

8

Stenhuis
7

9

Aardbeiensloot

5

IJzerenbrug

Stokkeland
1

Topsvoort Piet Harting

12

4

Start

8. Stenhuis

Navigeren

2. Aardbeiensloot

Kwalleballen

9. IJzerenbrug

Vissenvoeren

3. Zorgcentrum

Vishappen

10. Topsvoort

Onderwaterblazers

4. Dragt

Diepzeeduiken

11. Piet Harting

Zeemeermin

5. Aardbeiensloot

Kwalleballen

12. Zotte Wilg

Scheepswrak

6. IJzerenbrug

Vissenvoeren

13. Stokkeland

Finish

7. Stenhuis

Navigeren

7e Junior pramenrace brengt
onderwaterwereld tot leven!

Start en finish
Net als vorig jaar is de start van de
junior pramenrace bij het Stokkeland, achter het gemeentehuis en

Dragt

1. Stokkeland

Meer dan dertig pramen zaterdag aan de start

Aalsmeer - Alweer de zevende editie van de junior pramenrace vindt
aanstaande zaterdag 25 juni plaats
en dit keer wordt de onderwaterwereld tot leven gebracht, want dit is
het thema voor dit gezellige feest op
het water met oude pramen en penta’s voor jeugdige inwoners. Ook dit
jaar is de ‘tocht der tochten’ voor
jeugd tot vijftien jaar groeiende.
Ruim dertig pramen en dus dertig
teams met gemiddeld zes tot acht
deelnemers gaan spelletjes doen en
opdrachten vervullen voor de grootste bekers. Rond de 250 deelnemers
kent de junior pramenrace en gezamenlijk gaan de jongens en meisjes de onderwaterwereld verbeelden, bijvoorbeeld verkleed als kwalletjes of zeemeerminnen, maar populair, zo is afgelopen zaterdag tijdens de spelletjesmiddag getoetst,
zijn de snorkels! De kleine mensjes
met snorkels die onder water, in hun
eigen land, allerlei spannende momenten beleven. Het blijft tot zaterdag een verrassing hoe de deelnemers in hun praam verschijnen. Er
werd alom behoorlijk geheimzinnig
over de outfit gedaan.
De opdrachten hebben natuurlijk ook alles te maken met het thema onderwaterwereld. Zo is de opdracht ‘kwallebalen’ in de route opgenomen, staan vishappen, diepzee duiken en vissen voeren op
het programma, wordt de deelnemers gevraagd onderwater te blazen, is ‘zeemeermin’ een opdracht
en rode draad van de spelletjesdag
op het water is: Paling rijgen. Neem
de opdrachten overigens niet te letterlijk, er wordt de deelnemers niet
gevraagd om te proberen een vis
te vangen zonder handen en hengel en ook niet om een duik uit de
praam te nemen!

dit is tevens de finishplek. Voor kijkers is dit groene park in het centrum een prima stek om plaats te
nemen en de deelnemers succes
te wensen en uit te zwaaien. Ruim
dertig pramen met nostalgische
pentamotoren gaan een ‘doe-ronde’ varen met teams van basisscholen, buurtverenigingen en kinderen
met vriendjes en vriendinnetjes van
deelnemers aan de ‘grote’ pramenrace. Deze laatste groep is eigenlijk de initiatiefnemers van de junior pramenrace. Hun kinderen mogen nog niet in de boot plaatsnemen tijdens het oergezellige carnavaleske evenement op het water op
de tweede zaterdag in september.
Ze moeten thuis blijven, naar opa en
oma of naar een vriendje of vriendinnetje, terwijl papa en mama grote lol hebben. “Wij pret, onze kinderen ook lol”, dachten deze deelnemers. Het geopperde idee viel in
de smaak bij het ‘grote’ bestuur en
het daar op volgende jaar, op Bevrijdingsdag, werd reeds de eerste junior pramenrace gevaren. De eerste
juniortocht werd ‘geraced’ met zo’n
vijftien pramen en nu zes jaar later mag meer dan het dubbele aantal verwelkomt worden. Ook de junior pramenrace is stijgende in populariteit!
Raad van Twaalf
Voor het vierde jaar alweer hebben
de basisscholen in de gemeente
gastpramen aangeboden gekregen.
De scholen hoeven alleen teams aan
te leveren, natuurlijk wel goed voorbereiden op de spelletjesmiddag en
overeenstemming bereiken over de
gezamenlijke outfit in het teken van
onderwaterwereld, want de pramen
worden bestuurd door leden van de
Raad van Twaalf van SPIE. En dat
is wel zo makkelijk, want allen zijn
geroutineerde pramenvaarders en,
ook heel belangrijk, bekend met
het aan de praat krijgen en houden
van de traditionele, oude Zweedse

13

Zotte Wilg

11

10

Zorgcentrum

motoren. Om 13.00 uur wordt aanstaande zaterdag 25 juni het eerste
team ‘weg geschoten’. Om de twee
a drie minuten mag vervolgens de
volgende, enzovoort, tot alle teams
vertrokken zijn voor een gezellige
doe-tocht op de Westeinderplassen,
de Ringvaart en de Kleine Poel met
haar vele, mooie doortochten. Omdat er weer meer deelnemers zijn,
heeft het bestuur dit jaar een langere route uitgedacht. En een langere
route betekent ook meer opdrachten. Zorg dus dat je goed ontbijt zaterdag en fris en fit aan de start verschijnt!
Het verzamelen is overigens vanaf
12.30 uur. De geheime opdracht, ieder jaar weer een verrassing, staat
elders in deze junior praambode.
Oh, en ook nog een tweetal dik gedrukte tips voor onderweg…
Prijsuitreiking met muziek
Na ruim twee uur is de tocht teneinde en wordt door de snelste deelnemers weer aangemeerd bij het
Stokkeland. Overigens is het niet zo
dat de snelste ook de winnaar is. De
winnaar van de junior pramenrace is
het team dat het best de opdrachten heeft uitgevoerd, zich gehouden heeft aan de geheime opdracht,
met paling rijgen niet gesnoept
heeft (!) en natuurlijk toch wel de
snelste tijd, na aftrek van strafpunten, heeft neergezet. De prijsuitreiking begint rond de klok van half
vier. Er gaat na afloop op het Stokkeland een onderwaterwereld gebouwd worden met muziek van dj
Kees Markman. Uiteraard wachten
het bestuur en vrijwilligers de deelnemers op met drinken en iets lekkers. Het wordt zaterdag vast en zeker weer heel gezellig druk op het
water. Hopelijk werkt het weer, net
als vorig jaar, mee en kan de junior pramenrace onder een stralend
zonnetje gevaren worden. Heel veel
succes en plezier allemaal!

Geheime opdracht:
Neem 3 zakjes zand
van 151 gram mee!

Deelnemers en
startvolgorde:
1. Kleine Keuregies
Rody Peters
2. Atlantis
Jean Paul
3. Bubbels
Roy Schaaij
4. Bikinibroek
Jos Nefkens
5. Junior prutpraam
Mark Geleijn
6. De Zuidooster Racers
Miriam van Diemen
7. Pink Pearls
Marian Postma
8. Tuuteblikkies
Erik van Velzen
9. De Kleintjes uit het Oosten
Patrick Cardozo de Batos
10. Spongebob
Pam Heemskerk
11. The Funny Horses
Eric Kuintjes
12. Kids van de gemiste kans
Remco Kooy
13. De drakies
Dio Middelkoop
14. De kids van Big Black and B.
Marco Offerman
15. Blub Blub
Bert Schuurman
16. De Kikkers
Sander van der Laarse
17. De Schand Knaapjes
Gerben van der Knaap
18. Praam van Piet van Pa
Roy Theijssen
19. De junior Stoppies
Hermann Spaargaren
20. Abracahadiba
Hans Boer
21. Het Pierebadje
Bert Schuurman
22. W.A.L. Vissen
Jan van der Wal
23. De Snorkels
Caroline Vollebregt
24. TamTam Junior
Robert Ammerlaan
25. Neptunes
Remco Gerritsen
26. Powergirls
Tom de Vries
27. De Octopussy’s
Jordy Brouwer
28. Nemo en z’n Vriendjes
Marijke Kunst
29. Het Nuchtere End
Patrick Escherich
30. Scouting Wrol & Willem
Boerts Marcel Harting
31. Dobberende diva’s
Miriam van Diemen
32. Tante Paaltjes
Rob van Veen
33. Mini rokjes
Frank Zwetsloot

Neem allemaal
bellenblaas mee!

1. De als zodanig bekend staande Aalsmeerse Junior-Pramenrace
wordt gevaren met een vaartuig dat
in de volksmond wordt aangeduid
als praam of bok (beiden houten
vaartuigen).
2. Voor het voortbewegen van de
praam mag slechts, naast menselijke kracht, gebruik worden gemaakt
van een authentieke 2 of 4 pk penta buitenboordmotor. Als brandstof
mag alleen mengsmering worden
gebruikt. Voor aanvang van de race
kan hierop een (technische) controle plaatsvinden.
3. Kinderen tot vijftien jaar kunnen
deelnemen aan de junior pramenrace.
4. Tijdens de race bestaat de bemanning van de praam uit tenminste zes personen.
5. In ieder vaartuig dienen twee volwassenen boven de 21 jaar aanwezig te zijn, waarvan één de schipper is. Verder een zwemvest voor alle bemanningsleden, minimaal vier
kinderen onder de vijftien jaar. Zodra er meer dan vier kinderen aan
boord zijn, moet er een extra begeleider (boven de 21 jaar) aan boord
aanwezig zijn. Ook dient een reddingsband met touw aanwezig te
zijn in de praam of bok.
6. Meevarende kinderen zonder
zwemdiploma moeten gedurende de hele race een goed zittend
zwemvest dragen en mogen geen
opdrachten uitvoeren.
7. De opdrachten worden uitgevoerd
door één van de kinderen onder de
vijftien met een zwemdiploma.
8. Alle deelnemers moeten zich houden aan de geldende vaarregels en
dienen de aanwijzingen van politie,
brandweer en medewerkers SPIE
strikt en direct uit te voeren.
9. Het is toegestaan een reserve
buitenboordmotor aan boord van de
praam te hebben. Deze mag slechts
in pech - en noodgevallen worden
gebruikt. Het gebruik van deze reservemotor betekent automatisch
uitsluiting van de race. Het bij zich
hebben van een tweede penta is
niet toegestaan.
10. Elk team dient het toegewezen
startnummer, voor de jury en voor
de controleposten, duidelijk zichtbaar aan beide zijden van de praam
te hebben aangebracht. Als dit niet
het geval is dan zal het team niet in
de uitslag worden opgenomen.
11. Het inhalen in doorvaarten en

sloten is niet toegestaan.
12. Alle, als zodanig herkenbare
controle- of opdrachtposten, moeten door de teams worden aangedaan en opdrachten dienen te worden uitgevoerd.
13. Het aan boord hebben van alcohol is ten strengste verboden (ook
als dit voor de volwassenen is). Als
er alcohol aan boord is zal diskwalificatie van de praam tijdens de pramenrace in september het gevolg
zijn.
14. Enige misdraging, hieronder begrepen overmatig of laakbaar, aanstootgevend gedrag en presentatie,
kan uitsluiting en/of diskwalificatie
tot gevolg hebben. Een en ander is
slechts ter beoordeling van jury of
het bestuur en zal achteraf schriftelijk worden bekend gemaakt of, als
er sprake is van grove schending,
publiekelijk tijdens of onmiddellijk
na de race.
15. Het is niet toegestaan na de finish nog muziek aan te hebben op
het vaartuig.
16. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, met uitzondering dat aan
weerszijden van de praam 1 bord
van maximaal 60 x 40 centimeter
bevestigd mag worden.
17. Het is verboden afval of andere
materialen in het water te gooien.
18. De volwassenen aan boord zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren
van dit reglement door de kinderen
tijdens de race.
19. Deelname aan de pramenrace
geschiedt geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in
welke vorm dan ook. Deelnemers
zijn verplicht hiervoor een eigen WA
verzekering af te sluiten.
20. Bij het niet nakomen van de
voorwaarden in het reglement junior pramenrace volgt diskwalificatie
en eventueel uitsluiting voor het volgende jaar.
21. Bij meningsverschillen over de
uitleg van dit reglement, de opdrachten of uitslagen beslist het bestuur.
22. Het reglement junior-pramenrace is in werking getreden op 6
maart 2007.
23. Aldus vastgesteld door het bestuur van de pramenrace: SPIE
Stichting Pramenrace In Ere op 6
maart 2007. Het SPIE/Juniorpramenrace bestuur.

Duimen voor zonnige dag
Aalsmeer - Er wordt natuurlijk niet
van uit gegaan, maar ondanks dat
er al heel veel zonnige dagen zijn
geweest, blijft Nederland qua weer
een onvoorspelbaar land. De afgelopen zes jaar hebben de deelnemers van de junior pramenrace geluk gehad.
De weergoden waren de jongens en
meisjes gunstig gestemd. Steevast
is het zonnig geweest op de tweede zaterdag van juni. Gelukkig maar,
want varen met een koude wind of
een flinke regenbui is geen pretje.
Voor enkele spatjes laten de kinderen zich dit gezellige evenement na-

tuurlijk niet ontnemen, het zou zelfs
passen bij het thema van dit jaar,
onderwaterwereld. Echter bij heel
slecht en stormachtig weer of onweer, gaat de junior pramenrace
niet door. Niemand, en ook het bestuur niet, wil dat er ongelukken gebeuren.
Allemaal duimen voor mooi, zonnig
weer. Zeker omdat de junior pramenrace dit keer niet op de tweede,
maar op de laatste zaterdag van juni
plaatsvindt. Hopelijk maakt dit niet
uit. Bij twijfel kan de website van de
junior pramenrace geraadpleegd
worden: www.juniorpramenrace.nl.

Rode draad: Paling
rijgen, niet opeten!

Route afsnijden kost punten!
Aalsmeer - Zoals ieder jaar worden
langs de route van de junior pramenrace controleposten ingericht.
De heren en dames op deze posten kijken of de jonge deelnemers
en hun captains en begeleiders zich
aan de regels houden en of alle opdrachten goed worden uitgevoerd.
Een opdracht goed uitvoeren, levert punten op, dus doe je best! In
de route zijn dit jaar liefst twee ver-

borgen controleposten opgenomen.
Dit omdat een langere route gevaren dient te worden en er dus meer
mogelijkheden zijn om af te snijden.
De teams dienen exact de uitgestippelde route te volgen, want afsnijden wordt zeker gezien, en kost
een stevig portie strafpunten. Deelnemers, captains en begeleiders zijn
gewaarschuwd!
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Let op: Thuisopdracht is aan maten gebonden!

Extra (wissel)prijzen voor
pechvogels en snelsten
Aalsmeer - Zonder prijzen is een
race geen race en uiteraard geldt
dit ook voor de junior pramenrace.
Misschien nog wel meer of niet. Bij
de race voor de jeugdige inwoners
wordt altijd bijzonder enthousiast
gereageerd en is duidelijk te zien
dat de winnaars trots zijn. Echter bij
de pramenrace voor ‘groten’ is een
prijs winnen ook veelal een jaar lang
het gesprek van de dag. Er worden
soms zelfs wel traantjes weggepinkt,
dat doen kinderen weer niet. Zij zijn
‘gewoon’ blij en trots en mocht een
schoolteam een prijs winnen, dan
gaat deze de maandag na de race
mee naar school om trots te tonen
aan alle klasgenootjes.

“Alles aan dit evenement voor kinderen is leuk”

Bestuur junior pramenrace
geniet van blije gezichten!
Aalsmeer - Ze zitten een beetje te kibbelen over waar vergadert
gaat worden en hoe ze onder andere een opdracht duidelijk gaan maken, maar het gaat allemaal in een
gezellige, ongedwongen sfeer. Het
bestuur van de junior pramenrace
kent elkaar inmiddels door en door
en zien elkaar ook buiten de drukte
rond het evenement voor de jeugd
van Aalsmeer regelmatig. Op zaterdag 25 juni vindt dit doe-evenement
op het water en in pramen voor de
kleine inwoners alweer voor de zevende maal plaats. Arnaud Brouwer en Thea de Vries maken vanaf
het eerste uur, via het ‘grote’ bestuur
deel uit van het organisatie comité.
Peter van Ackooy meldde zich een
jaar later aan, maar heeft volgens de
overige bestuursleden inmiddels de
grootste mond. Yvonne van Leeuwen, net als Esther Raadschelders
drie jaar in het bestuur, is de dame
van de notities en prijzen, terwijl Esther vooral sponsors weet te morren. Wat dit laatste betreft is Thea

overigens ook goed. “Maar”, zo zegt
het vijftal bijna in koor: “We hebben
trouwe sponsors, die graag geven.
Ook zij vinden het leuk dat er iets
voor de jongste inwoners georganiseerd wordt.”
Breed thema
Het thema deze zevende editie
is ‘Onderwaterwereld’. “Het heeft
bloed, zweet en tranen gekost”,
zegt Yvonne van Leeuwen gekscherend. “Nee, hoor. We hebben allemaal twee thema’s voorgedragen.
Twee van de drie hadden met water
te maken, dus werd het Onderwaterwereld.” Thea vult aan: “Het moet
wel een breed thema zijn, waar kinderen zich in kunnen vinden en ook
iets mee kunnen doen.” Peter en Arnaud: “Leuk toch, als kwal de praam
in of allemaal haringen in tonnetjes.” Het werken met kinderen, hun
vrolijke gezichten, het fanatisme tijdens de spelletjesmiddag en de junior pramenrace bindt het vijftal. Alle vijf genieten hier ieder jaar weer

van. “Zo leuk, die blije gezichten”,
zegt Esther. Yvonne geniet vooral van de voorpret, maar: “Eigenlijk
is alles leuk.” Thea beaamt dit: “Alhoewel het biertje na afloop wel altijd goed smaakt.” Arnaud kan ook
niet echt kiezen wat hij het leukste vindt aan de evenement voor de
jeugd. “Nou, doe mij dan maar de
spelletjesmiddag.” Peter weet wel
wat zijn leukste ‘ding’ is tijdens de
junior pramenrace. “De prijsuitreiking, lekker slap ouwehoeren door
de microfoon.” Het is duidelijk, het
bestuur van de junior pramenrace
beleeft net zo veel plezier aan dit
evenement als alle deelnemers. Ook
het vijftal kijkt uit naar aanstaande
zaterdag 25 juni en wenst via deze
speciale praambode iedereen heel
veel succes. Tot slot willen Thea, Arnaud, Peter, Yvonne en Esther alvast
alle vrijwilligers bedanken. “Zonder
de captains van gastpramen en alle
mensen op de controleposten kunnen wij deze race niet organiseren.
Bedankt allemaal, helemaal fijn!”

Ongeveer 1.300 porties voor deelnemers sportmiddag

Poffertjes bakken voor kids:
“Heel leuk om te doen”
Aalsmeer - Net als vorig jaar kregen alle deelnemers aan de junior pramenrace afgelopen zaterdag 18 juni tijdens de sportmiddag
een portie poffertjes. De pofferbakkers hadden het extra druk deze
keer, want een van de twee bakplaten was stuk. Gelukkig was ‘hun publiek’ geduldig. Keurig stonden alle
jongens en meiden te wachten op
een portie. Vaste leden in het bakteam zijn Henriette en Trudy en dit

jaar kregen zij hulp van Bart en Mirjam. “Heel leuk om te doen”, vertelt
Bart, die vader Jos van der Wal vervangt. “Wel aanpoten, maar de kinderen maken alles goed. Ze genieten van de poffertjes en staan zo
netjes te wachten.” Het viertal heeft
echt hard gewerkt: Er zijn ongeveer
1.300 poffertjes gebakken, twee
flessen olie waren hiervoor nodig.
De flensjes zijn lekker(der) gemaakt
met totaal vijf pakjes boter en twee

bussen poedersuiker. Henriette en
Trudy zijn volgend jaar ook zeker
weer van de partij. Wie hun teamleden worden? Vast en zeker dat vader Jos en zoon Bart hier om gaan
tossen. Jos vindt het namelijk heel
leuk en na deze eerste keer heeft
Bart de smaak ook helemaal te pakken! Misschien wordt het ‘gewoon’
een gezellig familie uitje… Namens
alle deelnemers: Bedankt voor jullie
heerlijke poffertjes!

Dit jaar maken deelnemers nog
meer kans op een prijs, want er
zijn extra wisselprijzen beschikbaar.
Voor de nummers een, twee en drie
heeft het bestuur een mooie beker klaar staan en deze varieert in
grootte wat de eindnummering betreft. Het team dat alle opdrachten goed uitvoert, de meeste punten haalt en de snelste tijd neerzet,
wordt nummer een. De nummer een
krijgt overigens dit jaar nog een extra prijs. Ook is in deze zevende editie oog voor de minder gelukkige
deelnemers. De pechprijs is ‘t Gebroken koortje en is voor het team
dat door pech bijvoorbeeld niet kon
starten of halverwege stil kwam te
liggen en de Penta geen rook en
motorgeluiden meer wilde maken.
Het team dat uiteindelijk de langzaamste tijd neerzet, wordt toch
het podium opgeroepen. Voor deze
jongens en/of meisjes ligt de Rode
Lantaarn klaar. De mooiste praam

en dit bepaalt de jury krijgt de, jawel, juryprijs. Het is nog een verrassing hoe deze bokaal of iets anders
er uit ziet.
Jan Stenhuis sportbokaal
Hagelnieuw is de Jan Stenhuis
sportbokaal. Deze prijs wordt uitgereikt aan het team dat het beste
heeft gepresteerd tijdens de sportmiddag en dus aanstaande zaterdag 25 juni als eerste van start mag.
Het betreft hier vier wisselprijzen, de
beste drie mogen hun beker voor altijd op school of in het clubgebouw
laten staan. De vijfde en laatste wisselprijs is te winnen met de inleverprijs ofwel de thuisopdracht. Aan
alle deelnemers is gevraagd een
thuis- of schoolopdracht te maken
passend bij het thema Onderwaterwereld. Aan de deelnemers is gevraagd een scheepswrak te maken.
Maar, let op, deze is aan maten gebonden: Het scheepswrak mag niet
groter zijn dan 51 bij 42 bij 38 centimeter. De jury is streng, grote exemplaren dingen niet mee naar een
prijs en dit schijnt te maken te hebben met het zogenaamde tentoonstellingskastje. Met deze inleveropdracht is overigens ook een prijs te
winnen. Zin om te sporten in The
Beach? Dan nog snel aan de slag
om de puntjes op de i te zetten!
Brandweer Bob in jury
De juryprijs wordt dit jaar bepaald
door Bob van der Laarse, vrijwilliger bij de Aalsmeerse brandweer en
werkzaam bij Aalsmeer Nu, het bureau dat de website heeft ontworpen en blijft bijwerken met nieuwtjes. Bob zit ook in het bestuur van

de stichting Aalsmeer Roest Niet.
Hij is dus echt een bezige bij. Bob de
‘bb’ gaat dus beoordelen. Hij is kritisch, maar wel kindvriendelijk, hoor!
Bob neemt iemand mee, maar deze
persoon wil anoniem blijven. Steeds
vaker blijkt namelijk dat net als bij
de ‘grote’ pramenrace dat deelnemers juryleden willen omkopen om
maar in de prijzen te vallen. Degenen die dit doen vallen letterlijk, Bob
en zijn mede-jurylid zijn niet om te
kopen!
Rode draad: Paling rijgen
Tijdens de junior pramenrace aanstaande zaterdag krijgen alle deelnemers bij de start een tas met van
alles en bij diverse controle- en opdrachtposten worden allerlei attributen uitgereikt of moeten ingeleverd worden. Rode draad tijdens
deze zevende race is: Paling rijgen.
Er worden stokjes uitgereikt aan
de deelnemers en bij iedere daar
op volgende posten worden spulletjes gegeven, die aan dit stokje geregen moeten worden. Let op, heel
belangrijk: Wat jullie krijgen om aan
de paling te rijgen is niet om op te
eten. Snoep komt later, om een klein
tipje van de sluier op te lichten…
Tot slot staat ergens in deze speciale junior praambode de geheime opdracht. Neem deze mee, want
het levert (veel) punten op! Aan het
einde van de race moet deze geheime opdracht getoond worden aan
het bestuur en aan de jury. En dan
de allerlaatste aanrader: Neem allemaal, iedere deelnemer, begeleider
en captain, een bellenblaas mee.
Hoe meer, hoe beter voor het uiteindelijke (prijzen)resultaat.

Voor wie zijn dit jaar de drie podiumplaatsen?

Griezelpap, Duivelse praam en
Griezels uit Oosten weer beker
Aalsmeer - Vorig jaar namen liefst
31 pramen deel aan de junior pramenrace. Thema was vorig jaar
Griezelfeest en alle teams hadden qua kleding en wat betreft een
naam voor het team voor honderd
procent aan het thema gehouden.
Veel spookjes aan de start vorig
jaar, evenals duivels en allerlei monsters. De zesde editie van de junior pramenrace vorig jaar is gewonnen door de grollen met de groene gezichten van het team Griezelpap. Deze meiden en jongens bleken na telling het snelst gevaren te
hebben en het beste de opdrachten
uitgevoerd te hebben. Voor Griezelpap de grootste beker en dat met
startnummer vijf! Op twee eindigde de Duivelse praam. Ook een hele
prestatie, want de duiveltjes met rode hoorntjes mochten pas als tiende team starten. Nummer drie had
helemaal een opmerkelijke zegetocht geboekt. Pas als vierentwintig-

ste mocht het team Griezels uit het
Oosten de penta starten en de lijkjes hebben er behoorlijk de vaart in
gehad, want het brons was voor dit
team. Er zijn jaarlijks diverse prijzen
te winnen, bijvoorbeeld voor de vet
coolste praam.
Vet coolste praam
In de jury zaten vorig jaar burgemeester Pieter Litjens met dochter Neeltje en zij kozen uiteindelijk
voor de Kids van de Gemiste Kans,
de praam met heel veel jeugdige piraatjes. Dit jaar is de deelnemers gevraagd een scheepswrak te maken,
niet groter dan 51 bij 42 bij 38 centimeter overigens, en dit heeft natuurlijk te maken met het thema van
de zevende editie: Onderwaterwereld. Vorig jaar lag het Stokkeland
vol met zelfgemaakte mummies. Er
zaten prachtige kunstwerken bij,
maar tot winnaar werd de mummie van De Schandknaapjes geko-

zen. Welk team vindt de jury dit jaar
het creatiefst? En, dit jaar opnieuw
de grootste bekers voor Griezelpap,
de Duivelse praam en de Griezels uit
het Oosten? Het blijft spannend tot
de prijsuitreiking op het Stokkeland.
Deze vindt rond kwart over drie, half
vier, in de middag plaats en uiteraard zijn familieleden en belangstellenden hier van harte welkom. Er is
muziek van dj Kees Markman en er
wordt een kraam ingericht waar genoten kan worden van een verkoelend drankje.
Vergeet geheime opdracht niet!
Tot slot: Allemaal succes aanstaande zaterdag 25 juni! Doe je best, vervul alle opdrachten,vergeet niet allemaal een bellenblaas mee te nemen en wat nodig is voor de geheime opdracht (verstopt, maar wel dik
gedrukt in deze junior praambode).
Oh, en jullie scheepswrak dient ook
een plaatsje te krijgen in de praam.
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Nieuw schoolteam:

De Snorkels heeft er zin in
Aalsmeer - Ze doen voor het eerst
mee aan de junior pramenrace en
hebben er enorm veel zin in: De
Snorkels, jongens en meiden uit de
groepen drie en vier van de Oosteinderschool.

winnen, maar meedoen is al spannend. “Ze hebben in ieder geval tijdens de spelletjesmiddag goed hun
best gedaan”, laten de coaches we-

ten. Het team De Snorkels bestaat
uit Dylana, Lois, Niels, Amber, Michelle, Ryan, Wessel, Jayson, Sem
en Mats. Succes zaterdag!

De tien kids in de leeftijd van 6 tot
8 jaar hebben op school van alles
gedaan om als team goed voor de
dag te komen. De doe-opdracht is
in de klas gemaakt en allemaal hebben ze zelf hun t-shirt geverfd. Allen met een snorkel er op, de onderwaterdiertjes van de gelijknamige jeugdserie, en wie de namen
van de jongens en meiden wil weten, moet vragen of ze zich omdraaien. Op de rug hebben alle tien hun
naam gezet.
Coaches zijn de moeders Corine en
Caroline. De sportmiddag afgelopen
zaterdag vonden de kinderen en de
coaches geweldig: “Hartstikke leuk.”
Stiekem wil het team natuurlijk wel

Winnaars sport- en spelmiddag:

Team Kleine Keuregies als
eerste van start zaterdag
Aalsmeer - Het zijn deelnemers
van het eerste uur, de Kleine Keuregies. Tijdens de eerste junior pramenrace zat een deel van de jongens en meiden in de praam met
een zwemvest. De zwemdiploma’s
zijn inmiddels wel gehaald, de gemiddelde leeftijd van de Kleine Keuregies is twaalf jaar! De jongste van

het team is vijf jaar, de oudste dertien jaar. De junior pramenrace vinden de in totaal twaalf teamleden
geweldig, elk jaar nog zijn ze van
de partij geweest en deze zevende
editie heeft in ieder geval tijdens de
sportmiddag geluk gebracht voor de
jongens en meiden.
De Kleine Keuregies hebben de

Nieuw schoolteam:

‘Nemo en zijn vriendjes’
mag eindelijk meedoen
Aalsmeer - Ze hebben een spandoek meegenomen naar de sportmiddag voor de junior pramenrace,
de jongens en meiden van het team
Nemo en zijn vriendjes. Op het doek
natuurlijk het oranje visje Nemo en
de namen van de deelnemers. Ook
Nemo en zijn vriendjes zitten op de
Oosteinderschool.
De kids mogen voor het eerst deelnemen, ze zijn eindelijk zes jaar geworden. Vorig jaar was een deel van
de groep gaan kijken naar de junior pramenrace en gelijk was daar
de wens om ook aan de start te verschijnen. “We vinden het zo leuk

en nu mogen we eindelijk”, vertelt
moeder en directeur Marijke. De
jongens en meisjes zitten allemaal
in groep 3 en kennen natuurlijk allemaal de film over het visje Nemo
dat spannende avonturen beleefd.
Ook team Nemo en zijn vriendjes
gaat een spannend avontuur beleven aanstaande zaterdag 25 juni,
dat weet het achttal zeker!
De naam heeft het team overigens
unaniem gekozen. In de klas zijn allemaal suggesties gedaan rond het
thema van de junior pramenrace,
onderwaterwereld, en Nemo en zijn
vriendjes kreeg de meeste stem-

men. Zoe, Evan, Olaya, Nina, Robin,
Madelief, Roos en Nora zijn Nemo
en zijn vriendjes en het team staat
te trappelen om te mogen gaan varen. De jongens en meisjes kunnen
eerst vele andere teams uitzwaaien,
want de sportmiddag heeft slechts
startplaats 28 opgeleverd.
Laat starten zegt overigens niets
over de uitslag, bij de junior pramenrace gaat het ook om alle opdrachten goed uitvoeren en gezien
het enthousiasme gaat team Nemo
en zijn vriendjes hier zeker punten
mee scoren.
Heel veel plezier zaterdag!

Nieuw schoolteam:

Antoniusschool enthousiast
gemaakt door moeder Els
Aalsmeer - Ook het team van de
Antoniusschool doet voor de eerste maal mee aan de junior pramenrace. Ze vinden het allen reuze spannend. Moeder Els heeft de
jongens en meiden uit groep zeven
enthousiast gemaakt. Haar voorstel
om de klas op te geven, is positief
opgepakt. In de klas is de inleveropdracht gemaakt en deze week gaat
het elftal werken aan de outfit voor
aanstaande zaterdag 25 juni, de dag
van de junior pramenrace.
De sportmiddag is in de smaak gevallen bij alle elfjarigen. De wedstrijd op de stormbaan ging prima,
de poffertjes waren heerlijk, evenals
het ijsje na afloop. Het team heeft
iets met het getal elf. Gewoon toeval, elf 11-jarigen in de praam met
misschien wel startnummer 11... De
naam van hun team houden de jongens en meiden nog even geheim,
evenals hun outfit. Het heeft wel met

het thema ‘onderwaterwereld’ te
maken. Het Antoniusteam bestaat
uit Lisette, Roslin, Ilse, Marilene, Se-

rena, Lars (2x), Kevin, Jillis, Demi en
Veronique en coach is Astrid.
Doe jullie best!

spelletjesmiddag namelijk gewonnen. Het team was ook wel super gedreven om hoog te eindigen. De gezelligheid verliezen de
Kleine Keuregies overigens niet uit
het oog. Ze letten op elkaar, moedigen elkaar aan en gaan voor elkaar in de rij voor de poffertjes en
de limonade. Een hecht team, dus.
Het bestuur van de junior pramenrace heeft een nieuwe prijs in het
leven geroepen, de Stenhuis beker voor het snelste team tijdens de
sportmiddag. En deze prijs staat nu
dus voor een jaar, het is een wisselprijs, in de kast bij de Kleine Keuregies. Rody is de captain en het team
bestaat uit Luuk (ook een prima dj
overigens), Romiro, Priscilla, Iris,
Rick, Tess, Delano, Justin, Duane,
Colin, Wessel en Ruben. Wordt het
dubbel feest voor de Kleine Keuregies zaterdag, wint het team ook de
junior pramenrace? Rond half vier
aanstaande zaterdag is de uitslag
op het Stokkeland.

Zaterdag doe-tocht op water voor de jeugd!

Kwalleballen en vishappen
bij 7e junior pramenrace
Aalsmeer - Om 13.00 uur vertrekt
aanstaande zaterdag 25 juni de eerste boot voor alweer de zevende junior pramenrace met dit keer het
thema ‘onderwaterwereld’. Als eerste mogen de jongens en meiden
van De Kleine Keuregies vertrekken, want dit team met captain Rody Peters liet tijdens de spelletjesmiddag zien de besten te zijn. Tijdens deze gezellige activiteit vorige
week zaterdag moest een parcours
afgelegd worden. Er werd teamwerk
verwacht van vier personen uit een
team. Op twee is het team Atlantis geëindigd met captain Jean Paul
en op drie Bubbels met captain Roy
Schaaij.
De pramen vertrekken om de halve
minuut vanaf het Stokkeland in het
centrum, achter het gemeentehuis.
Publiek is uiteraard van harte welkom. Voordat het startschot wordt
gegeven, kijkt het bestuur eerst
na of alle deelnemers een zwemdiploma hebben en zo niet of ze
een zwemvest dragen. En gekeken
wordt of de bemanning van de week
er voor tijdens de spelletjesmiddag
aanwezig is. Tenminste vier dezelfde
personen moeten in de praam aanwezig zijn om deel te mogen nemen.
Zwaaien naar ouderen
Na de start gaat de route langs de
Stommeerkade, onder de brug van
de Stationsweg door, langs jachthaven Nieuwe Meer rechts af de Aardbeiensloot in. Hier wacht de eerste
opdracht: Kwalleballen. Hier krijgen
de deelnemers een voorwerp, dat
twee opdrachten later weer ingeleverd dient te worden, dus raak het
niet kwijt! De Aardbeiensloot wordt
helemaal uitgevaren en komt uit op
de Ringvaart. Bij het zorgcentrum
kan zwaaien naar de bewoners van

het ouderentehuis overigens extra
punten opleveren. Vergeet hier ook
niet aan te moren voor de volgende opdracht. Vishappen wacht hier
de junior-pramenracers. De route
gaat verder via de Brandewijnsloot
langs het Praamplein en de Historische Tuin (bukken bij de brug) naar
jachthaven Dracht. Hier wacht ook
een opdracht: Diepzeeduiken. De
tocht gaat verder door opnieuw de
Aardbeiensloot. Hier wacht weer
Kwalleballen, dus het gekregen
voorwerp nu inleveren.
Langere route
De penta kan weer gestart worden en de tocht gaat verder. Deze
is overigens dit jaar een stuk langer.
Richting Ringvaart gaat de stoet en
wel links af, richting de IJzerenbrug.
Hier wacht opnieuw een opdrachtpost: Vissenvoeren. Dit overleefd,
naar behoren uitgevoerd, de tocht
is nog niet afgelopen hoor, pas op
de helft. Niet terug naar het Stokkeland, maar verder via het Zwet naar
Stenhuis. Hier wordt de deelnemers
als opdracht gevraagd te navigeren.
En weer wacht de Ringvaart om via
deze vaarweg weer naar de IJzerenbrug te varen. Opdracht nummer
negen: Vissenvoeren.
Thuisopdracht
Dan over de Kleine Poel naar Topsvoort en hier wacht een opdracht
waar het hele team, inclusief de captain en begeleider, wordt gevraagd
aan deel te nemen: Onderwaterblazers. Allemaal weer de praam in en
verder over de Kleine Poel. Niet al te
ver, want bij Harting wacht alweer
een opdracht: Zeemeermin. En dan
is het op naar de laatste post en dit
is de Zotte Wilg. Hier dient de thuisopdracht (scheepswrak maken) in-

geleverd te worden. Denk er aan,
deze mag niet groter zijn dan 51 bij
42 bij 38 centimeter. Grotere wrakken worden niet ingenomen, kleinere natuurlijk wel.
Op naar de finish
En dan op weg naar de finish, het
Stokkeland. Onderuit, genieten van
het vaartochtje en hopelijk het zonnetje is er overigens nog niet bij.
Onderweg moet de geheime opdracht ingeleverd worden. Deze
staat elders in de junior praambode. Wel meenemen, want het kan
zomaar dat puntje meer zijn dan je
tegenstander en kan mede bepalen
of je team een prijs wint. Onderweg
zijn er natuurlijk allemaal controleposten en de juryboot vaart rond. De
route afsnijden levert dure strafpunten op. Niet doen, dus!
Rode draad
De vaartocht duurt bijna 2,5 uur en
heeft een rode draad: Paling rijgen.
Er wordt bij de eerste opdracht tijdens de race een voorwerp uitgereikt en deze dient later ingeleverd
te worden, niet leeg maar met allerlei spulletjes. En laten dit nou
lekkernijen zijn. Toch niet opeten,
snoepen komt later. De lekkernijen
moeten aan het gekregen voorwerp
bevestigd worden. De prijsuitreiking
op het Stokkeland is gepland rond
kwart over drie, half vier, in de middag met muziek en versnaperingen.
De teams worden overigens niet alleen beoordeeld op het goed uitvoeren van de opdrachten, maar ook op
versiering van de praam en de kleding van de inzittenden. Maak er
dus een leuk verkleedfeestje van
rond het thema onderwaterwereld.
Hopelijk wordt het net zo gezellig
als vorig jaar. Succes allemaal!
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Hal vol herrie voor sportmiddag!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
18 juni stond de sportmiddag voor
de deelnemers aan de junior pramenrace op het programma. Middels spelletjes strijden de jongens
en meisjes om het laagste startnummer.
Scheen vorig jaar nog volop de zon,
deze keer kwam er regen uit de
lucht en waaide het behoorlijk. Het
junior bestuur had daarom besloten de activiteit binnen te houden
in de lege botenloods van Stenhuis
aan het einde van de Uiterweg. Het
leverde een hal vol herrie op! Peter en Arnaud van het bestuur hadden de grootste moeite om boven
de pratende en lachende kinderen
uit te komen. Echter toen het aanvangssignaal was gehoord, kwam

het fanatisme boven bij de jongens
en meisjes en werd op de opblaas
stormbaan fel gestreden om snelle tijden. De kids moedigden elkaar aan en juichten vrolijk als ze
de sneller waren dan hun medestanders.
De vier eersten van het team werden geklokt. In eerste instantie was
besloten om vier leden van een
team een ronde te laten klauteren
en klimmen en in ronde twee de
andere leden.
Dit balletje ging niet op. Sommige
teams waren met z’n zessen gekomen, anderen waren met wel
tien leden gearriveerd. Om teleurstellingen te voorkomen, besloot
het bestuur om in ronde twee alle
teamleden de stormbaan op te la-

ten. De eerste vier werden geklokt.
Het moet tot slot wel eerlijk blijven.
Tussen de twee rondes werden de
deelnemers getrakteerd op poffertjes en konden zij limonade drinken. Na afloop werden ijsjes uitgedeeld.
Op de uitslag hoefden de, sommige best zenuwachtige, kinderen
niet lang te wachten. Van 29 naar
1 ging de uitslag. Op drie is Bubbels geëindigd, de tweede plaats is
behaald door Atlantis en het snelst
deze middag was het team van De
Kleine Keuregies. Deze jongens en
meiden mogen aanstaande zaterdag 25 juni als eerste starten. Met
foto’s nog even nagenieten van deze gezellige actieve binnenmiddag.

Sponsors junior pramenrace
Aalsmeer.nu Media en Design
Aannemingsmij. H.G. v.d. Heuvel Heiwerken B.V.
ABN AMRO Bank N.V.
AEP Boatcentre
Agrarisch Loonbedrijf F. Sparnaaij
Alfa Accountants en Adviseurs
Architectenbureau Pannekoek
Auto Maas B.V.
B.J. Hulsbos Waterbouw
Bakkerij Vooges
Berghoef Accountants en Adviseurs
Bert Schuurman Tuin en Beschoeiing
Biemond & Van Wijk
Bosman B.V.
Braam Young Plants
Brandweer Aalsmeer
Burgers Betonbouw BV
Cafe Bar Joppe
Cafe De Praam
Client Catcher
Cor Millenaar Mercedes-Benz 4x4
D. van Veen Machineverhuur
D.J. Tas & Zn. C.V.a
De Groot Waterbouw B.V.
De Meerlanden
De Meerse Accountants Ass. BV
De Rijk b.v.
Dillewijn Verpakkingen B.V.
Drukkerij Cocu
Ed Kriek Optiek
EHBO Aalsmeer
EKZ | makelaars o.g.
Escail Engineering B.V.
Europarts
Eva Mode
Fireball light & sound service
Florist De Kwakel B.V.
Flynth adviseurs + accountants B.V.
Foto de Boer
Gall & Gall Kudelstaart
Gemeente Aalsmeer
Gepo Vleeswaren B.V.
Greenway Telematics B.V.
Groot Cafe ‘In de Zotte Wilg’
H. Harting Scheepstimmerwerken
H. v Wijk Transport + Aannemingsbedr.
Hans Stokkel Installatietechniek BV
HB Jachtservice
Heemhorst Watersport
Heeren & Meijer B.V.
Hermadix Coatings B.V.
Herman de Groot Jacht- en
interieurbetimmering
Historische Tuin
Holland Materieel Service
Hoogvliet
Horticoop
Hoveniersbedr. E. Buskermolen B.V.
Imabo Blauwhoff
Imanse Aanhangw. & Caravans
Intermac Automatisering
Interschouw
Jacht- en Scheepsw. Gouwerok B.V.
Jachthaven ‘t Drijfhuis
Jachthaven / zeilmakerij Furian

Jachthaven De Oude Werf
Jachthaven Stenhuis
Jachthavenbedrijf Piet Huis
Jongkind Inter- en Intranet Services
Kees Markman
Koenpack
Kon. De Vries Scheepsbouw B.V.
Kooy Laminations B.V.
Kroom Bouwbedrijf B.V.
Kwekerij K. Heeren Jzn
Langhout Betonfabriek
Lantsink & Koning
Loogman Tanken & Wassen
Maarse & Rinkel
Marine Service Aad van der Ploeg
Mark Koopmans yachtservice
Mark Spaargaren Watersport
Met & Co
Millenaar/Peijnenburg Installatie-,
loodgieters- en dakdekkersbedrijf
Multi Supplies BV
Notaris Geert Labordus
Notariskantoor Boswijk & v Gaalen
Otto Grond- en Baggerwerken BV
P.J. Sisselaar
Paraat Brandbeveiliging
Politie Aalsmeer
Probin Aalsmeer
R & S Jachttechniek B.V.
Raadschelders & Zn. Assurantiën
Rabobank Regio Schiphol
Radio Aalsmeer
Rekreatiepark Aalsmeer
Renault Nieuwendijk
Rene Maas Watersport
Restaurant ‘t Oude Veerhuys
Rob en Ria Langelaan
Schildersbedrijf Hoogstraten
Schoonmaakbedr. L.J. de Vries BV
Sher Holland
Slagerij Kruijswijk
Soft-Cell / Computers Netw. Hosting
Spaargaren Boat Repair Service /
jachtschade.nl
Sparnaaij Juweliers
Stevaco Vastgoed BV
Stichting Feestweek Aalsmeer
T. v Veen Verhuur v Grondverzet Mach.
Tech. Bureau Wahlen & Jongkind
Tech. Install. bedr. L.W. Roodenburg
The Beach
Total Copy Service
Transportbedrijf Karel de Boer
Van Dijk Bloemen B.V.
Van Iperen IJzerwaren
Van Kouwen Aalsmeer
Van Riemsdijk Reclame
VERDUYN-GROUP Nederland
Voetbal Vereniging Aalsmeer
W. Heeren en Zn. BV / Epifanes
Watersport Vereniging Aalsmeer
Weekblad de Nieuwe Meerbode
Westeinder Adviesgroep
Westeinder Rondvaart
Zeilmakerij AALSMEER
Zeilmakerij Bart v.d. Spruijt

