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Nieuwe stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer

N201 wil zelfstandig verder
Aalsmeer - Een groep vrijwilligers
en oud-vrijwilligers heeft de handschoen opgepakt om jongerencentrum N201 te verzelfstandigen. Hiervoor is de stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer opgericht
die op eigen kracht een bedrijfsplan heeft opgesteld en aan de gemeente gepresenteerd heeft. Daarin is een rol voor het jongerencentrum bedacht als centrum voor cultuur en talentontwikkeling. Met het
bestuur van deze nieuwe stichting
worden gesprekken gevoerd die
bij voldoende robuustheid en toekomstbestendigheid van het plan
kunnen leiden tot hernieuwde samenwerking op het gebied van jongerenwerk. De verzelfstandiging
komt vanavond, donderdag 21 juni, tijdens de eerste behandeling
van de lentenota en dus de bezuinigingsvoorstellen aan de orde. Sander Jongkind, zakelijk leider van de
N201, is het brein achter de andere te varen koers van het jongerencentrum. Hij vertelt: “Bij de behandeling van de najaarsnota twee jaar
geleden werden de bezuinigingen
aangekondigd. Voor mij stond gelijk vast, de N201 blijft behouden
voor jongeren in Aalsmeer. Ik heb
diverse vrienden en vrijwilligers gebeld en gezegd: We gaan werken
aan een plan voor verzelfstandiging,
we gaan verder, maar zonder Cardanus.” De samenwerking met deze
stichting verliep al een groot aantal
jaren stroef. De vrijwilligers van de
N201 hadden al eerder aangegeven
deze contacten te willen verbreken.
Bedrijfsplan
Sander, die in 1990 als vrijwilliger
de N201 binnen wandelde en sinds
1999 zakelijk leider is, wist de grote groep, vaste vrijwilligers te overtuigen dat het anders kan en moet.
Iets langer dan anderhalf geleden
is de groep om de tafel gaan zitten
en stelde een uitgebreid bedrijfsplan samen. Uitgangspunten daarbij waren verzelfstandiging en het
gebouw beter en vaker benutten.
Sinds november is de stichting CJA
officieel een feit. Afgelopen 1 april
dit jaar is de programmering in handen van de nieuwe stichting. Met
Cardanus is in een plan van aanpak de overdracht van de exploitatie
vastgelegd. Per 1 januari 2013 is het
centrum vervolgens geheel in handen van de stichting CJA.
Sander Jongkind over de nieuw te
varen koers: “Het gebouw staat
drie kwart van de week leeg, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om

het centrum intensiever te benutten door andere stichtingen, verenigingen en vooral ook het jongerenwerk van ClickF1 ruimte te bieden.
Met ClickF1 willen we overigens de
komende tijd een gezamenlijk plan
trekken waarin zij gebruik kunnen
maken van het feit dat N201 door
zoveel verschillende jongeren wordt
bezocht.”
Ruimte voor De Hint
Tijdens de eerste ‘snuffelavond’ voor
alle culturele instanties in Aalsmeer
had de N201 de eerste partner al
bijna direct gevonden. Kunstencentrum De Hint kan ruimte krijgen op
de eerste etage van het jongerencentrum. “We kunnen ruimtes creeren, zodat de muziekschool bij ons
les kan gaan geven. De Hint verliest
haar pand door de bezuinigingen en
wij kunnen ze nieuw onderdak geven.” Dat De Hint volgens de gemeente meer ambulante muzieklessen zou moeten gaan geven, vindt
Sander een goede ingeving. Maar,
zo zegt hij: “Op scholen gaat het om
kennismakingslessen. Wie echt een
instrument wil leren spelen, moet in
een klein groepje les krijgen.”
Overbruggingskrediet
Voor het inrichten van de muzieklokalen dient wel een verbouwing bij
de N201 plaats te vinden. Voor deze
verbouwing en als financieel steuntje in de rug voor de aanloopkosten, is bij de gemeente een eenmalige subsidie, of zoals Sander aangeeft een overbruggingskrediet, gevraagd. Per 2014 gaat de N201 vervolgens geheel subsidievrij functioneren. Er zal minder geld te besteden zijn, maar ook in deze heeft de
stichting al de eerste stappen gezet.
Er wordt nu gewerkt met 1 beroepskracht in plaats van 2, er zijn nog
andere kostenbesparingen doorgevoerd en het programma is opnieuw
onder de loep genomen. Maar, zo
garandeert Sander: De N201 blijft
jongeren een breed programma
aanbieden.
“En de vrijwilligers hebben meer
verantwoordelijk gekregen”, gaat
Sander verder. “We hebben een
grote groep, vaste vrijwilligers. Een
groot aantal is rond de twintig jaar
en is bereid de schouders er onder
te steken. We hebben drie commissies gevormd, voor techniek, onderhoud en programmering en natuurlijk een bestuur. Ik weet zeker dat
het ons gaat lukken!” Door de gemeente is vooralsnog blij verrast gereageerd op het voortvarende initi-
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Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

atief van de nieuwe stichting. Toezeggingen voor de eenmalige subsidie zijn echter nog niet gegeven.
“Door de vele bezuinigingen wordt
grote druk gelegd op culturele activiteiten. Er moet toch minimaal een
skelet overblijven om aan te kunnen bieden? Er is verder niets voor
jongeren. KCA organiseert activiteiten voor volwassenen en kinderen,
maar niet voor jongeren. En de horeca in Aalsmeer richt zich uitsluitend op commerciële thema’s. Het
culturele programma van de N201
heeft een sterk aanvullend karakter.”
Poolcentrum en darten
De N201 gaat verder haar activiteiten uitbreiden. “We gaan het ’gat’
vullen”, legt Sander uit. “Onder de
jongeren is sterke behoefte aan een
poolcentrum. Sinds de fifties in het
dorp weg is, is poolen niet meer mogelijk in Aalsmeer. Vandaag, donderdag 21 juni, gaat het poolcentrum open in de N201. Van woensdag tot en met vrijdag kunnen jongeren bij ons poolen tussen 15.00
en 22.30 uur. En darten kan ook in
de N201, we hebben twee dartbanen. In het weekend blijven we een
cultureel programma aanbieden.”
Niet alleen in poolen en darten kunnen jongeren hun talenten (verder)
ontwikkelen in de N201. Het jongerencentrum biedt bands en dj’s de
mogelijkheid om te repeteren in de
compleet ingerichte oefenruimtes.
En koren en groepen mogen wat de
nieuwe stichting betreft ook komen
repeteren in de N201. “Dit zal financieel niet veel bijdragen, maar het
maakt het centrum wel bruisender.”
Alcoholmatigingsbeleid
Tot slot wil Sander nog even iets
zeggen over het alcoholbeleid in
de N201. “Wij hanteren strikte alcoholregels. Voor zeven uur ‘s avonds
wordt geen alcohol geschonken.
En onze frisdranken zijn aanzienlijk
goedkoper dan alcoholische dranken. Hopelijk erkent de gemeente
het belang van een dergelijk alcoholmatigingsbeleid in een centrum
waar veel jongeren komen.”
De komende maanden wordt het in
ieder geval spannend voor het jongerencentrum. Gaan de bestuurders
akkoord met het eenmalige subsidieverzoek en wordt het huurcontract met vijf jaar verlengd? Sander
Jongkind is vooralsnog optimistisch
en laat duidelijk merken zin te hebben in het leiden van cultureel jongerencentrum N201 nieuwe stijl.
Door Jacqueline Kristelijn
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Zonnig verloop, 44 deelnemers

Vakantieclub wint achtste
junior pramenrace!
Aalsmeer - Omhangen met een
kleurige Hawaï slinger ging de Vakantieclub afgelopen zaterdag 16
september tijdens de achtste editie
van de junior pramenrace als drieentwintigste vrolijk van start. Dat
ze uiteindelijk de grootste beker in
ontvangst mochten nemen, was een
grote verrassing. Het team heeft alle opdrachten keurig en snel uitgevoerd, had een strandbal (geheime opdracht) aan boord en wist het
parcours in hoog tempo te varen.
En dit laatste heeft de Vakantieclub
te danken aan hun captain. Voor
de Penta namelijk routinier Willem
van de Polder, de winnaar van de
afgelopen pramenrace ‘voor groten’. De achtste junior pramenrace
afgelopen zaterdag 16 juni kende
een zonnig verloop en met liefst 44
deelnemers een behoorlijke drukte

op het water. Thema was ‘Ik ga op
reis’ en de vakantiebestemmingen
waren divers. Op reis naar het EK in
Oekraïne was het populairst, maar
er zijn ook vakantiereizen naar warme oorden gemaakt, kon gevlogen
worden met de OLM en de camping
bleek eveneens een gewilde plek
om lekker te luieren. De matrozen
in de stoomboot van de Junior Vlijtbuiters zijn op de tweede plaats geeindigd. Ook een prima prestatie, dit
team mocht namelijk als veertiende
de Penta starten. De Pirates of the
Westeinder (met snorretjes) hebben
helemaal een inhaalslag gemaakt.
Gestart in de achterste gelederen,
nummer 32, en dan toch plaats drie
pakken! Elders in deze krant meer
junior pramenrace, de volledige uitslag en natuurlijk veel foto’s om nog
even lekker na te genieten!
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Schade aan auto
Aalsmeer - Op woensdag 13 of
donderdag 14 juni is schade gereden aan een op het Praamplein geparkeerde auto. De wagen is van
Redmond van de chocoladewinkel in de Punterstraat en is pas vijf
weken oud. De dader heeft geen
schrijven achter gelaten. Melden in
de winkel kan alsnog. De schade is
veroorzaakt tussen elf in de avond
en half drie de volgende middag.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij kunnen zich melden bij de politie via
0900-8844.

Lek door graafwerkzaamheden

Wateroverlast in Oosteinde
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 19
juni rond 2 uur in de middag is op
de Oosteinderweg ter hoogte van
het Schinkeldijkje tijdens graafwerkzaamheden een hoofdwaterleiding
geraakt. De brandweer moest ko-

men om de woning, die onderaan de
dijk staat, te beschermen tegen de
grote hoeveelheid water. PWN heeft
tijdelijk de hoofdleiding afgesloten.
Inmiddels is het gat weer gedicht.
Foto: Ronald van Doorn

Spiegel van auto
stuk getrapt!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
15 op zaterdag 16 juni hebben onbekenden een spiegel van een geparkeerde auto in de Lunalaan stuk
getrapt. Vermoedelijk is de vernieling het werk van een passerende
fietser of bromfiets-bestuurder. De
eigenaar heeft, dankzij deze vandaal, een schade van 100 euro.

www.vankouwen.nl

nog tot 1 juli
belastingvoordeel

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

Stellingzicht Uithoorn
informatieavond appartementen
a.s. donderdag 21 juni, 19.30 - 21.30 uur
J.A. van Seumerenlaan 4, 1422 XS Uithoorn
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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
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 - Afgelopen woensdag
13 juni ontving de afdeling Aalsmeer
van het KWF Kankerbestrijding een
fantastisch mooie donatie van 5.000
euro van Van Dijk Bloemen B.V. Het
Aalsmeerse bedrijf had het landelijke KWF benaderd met de vraag of
de afdeling Aalsmeer langs kon komen om de cheque van 5.000 euro
persoonlijk in ontvangst te nemen.
Hier waren de bestuurders Margot
Koster en Jacqueline Weijer uiteraard zeer blij mee. Het bloemenbedrijf is in december 2011 verhuisd
binnen de bloemenveiling en hield
daarom een open huis voor al hun
relaties en klanten. In plaats van
cadeaus mee te nemen als felicitatie hadden de vennoten hun relaties gevraagd om bij te dragen
aan het door hun uitgekozen goede doel: KWF Kankerbestrijding. Dit
doel hadden zij onder andere uitgekozen vanwege persoonlijke motieven en omdat het KWF in hun ogen
een van de betere goede doelen in
Nederland is. De uiteindelijke opbrengst van het open huis was 2.500
euro en dit bedrag is door het bedrijf
zelf verdubbeld. Mocht u naar aanleiding van dit mooie verhaal als be-

Collectanten gezocht
Van maandag 3 tot en met zaterdag 8 september is de collecteweek
voor KWF Kankerbestrijding. In deze week staan 120.000 vrijwilligers
op tegen kanker om zoveel mogelijk
geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst
is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing. Niet alle 6,3 miljoen Nederlandse huishoudens worden bereikt. Daarom zijn
ook dit jaar weer nieuwe collectanten nodig. Met slechts een paar uur
per jaar draag je al bij aan de strijd
tegen kanker. Sta vandaag nog op
tegen kanker en collecteer in jouw
buurt. Meld je vandaag nog aan op
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte of rechtstreeks bij de afdeling
Aalsmeer via kwfweijer@kabelfoon.
net.

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

ten 5.020 geldprijzen, waaronder de
hoofdprijs van 15.000 euro. Zonnebloemloten zijn ook te bestellen via
de website www.zonnebloem.nl. De
Zonnebloem telt ruim 40.000 vrijwilligers, verdeeld over ongeveer 1.400
afdelingen. De stichting biedt een
sociaal netwerk aan zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, voor wie eenzaamheid dreigt.
Jaarlijks leggen de vrijwilligers 1,3
miljoen huisbezoeken af bij 71.000
mensen. Daarnaast maken jaarlijks
meer dan 142.000 mensen met een
fysieke beperking gebruik van het
gedifferentieerde activiteitenpakket van de Zonnebloem. Ook gaan
elk jaar zo’n 8.000 (zwaar) hulpbehoevende mensen met de Zonnebloem op vakantie. Voor meer informatie over het Zonnebloemwerk in
Aalsmeer kan contact opgenomen
worden met mevrouw T. Zelen via
0297-341739.

Vermist:
- Julianalaan: Kater Binkie. Hij is rood met veel wit en heeft een dikke
vacht.
- Lorentzhof: Donkere langharige cyperse kater met dikke staart.
- Vlasakkerlaan: kleine, schuwe, zwarte cyperse kat, roepnaam Sam. Is
wegens verhuizing mogelijk teruggekeerd naar oude adres Rijshornstraat in Rijsenhout.
- Rietgorsstraat: Zwarte Noorse boskat. Felgele ogen. Terughoudend
naar vreemden.
Gevonden:
- Bachlaan: Zwarte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lief zwart katertje van 12 maanden. Hij is ingeënt, gechipt en gecastreerd. Hij heet Donder.

Zondag 24 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag dienst om 10u. met Paul Wesselius. Tevens crèche en peuterdienst.

dIERENARTs

OLgA

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

KERKDIENSTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.
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

Is uw huisdier
zoek?

drijf ook interesse hebben in het doneren van geld of mocht u interesse
hebben om vrijwilligerswerk te verrichten voor het KWF, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Aalsmeer

TANdARTs

Zonnebloemvrijwilligers
gaan loten verkopen
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Aalsmeer maken zich
op voor de Nationale Zonnebloemloterij. Op zaterdag 23 juni worden
de loten à 2,- euro bij Albert Heijn
op het Praamplein, supermarkt
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg
en in de winkelcentra Poldermeesterplein en Ophelialaan verkocht. 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. De trekking vindt plaats
op 22 oktober. In de prijzenpot zit-

KWF Aalsmeer verrast met
donatie van 5. 000 euro!

Genoeg gastgezinnen voor
kinderen uit Wit-Rusland
Aalsmeer - Gelukkig heeft de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer
een goed bericht naar Wit-Rusland
kunnen sturen met de mededeling
dat de 23 kinderen uit Dostojeva en
Ljachevitchy naar Aalsmeer kunnen
komen.
Men is daar nu druk bezig om de
paspoorten en de visa voor de kinderen, de tolk en leerkracht voor el-

kaar te maken. De stichting hoopt
de groep in Aalsmeer te mogen verwelkomen op vrijdag 28 september.
Iedereen, die mee heeft geholpen
om er voor te zorgen dat er genoeg
gastoudergezinnen in Aalsmeer en
Kudelstaart gevonden zijn, worden
namens de STKA heel hartelijk bedankt. Voor wie op de hoogte wil
blijven: www.stka.nl.

Zinvolle informatie over lerend
vermogen bij dementie
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
Ruud Dirkse te gast in gebouw Irene. Dirkse is mede auteur van het
boek (op)nieuw geleerd, oud gedaan waarin naast uitleg over het
menselijk brein en dementie ook
veel praktijk voorbeelden worden
weergegeven, die aantonen dat
mensen met dementie nog altijd
beschikken over leervermogen. De
ontmoetingsgroep gevestigd in Irene erkent de mogelijkheden die er
nog altijd bestaan voor mensen met
verminderde hersenfunctie en heeft
zodoende ook een bijdrage geleverd aan het boek. Daar waar het
lerend vermogen niet bewust aangesproken wordt, weet men uit ervaring dat mensen uiteindelijk een
nieuwe omgeving leren kennen en
ook weet hebben van de dagelijkse structuur die eerder niet in hun
systeem zat. Dirkse deed afgelopen
vrijdag uitgebreid verslag aan bijna 30 belangstellenden. Hij vertelde de basis van het foutloos leren
dat gericht is op het vermijden van
fouten en het samen doen. Bij het
opnieuw leren gebruiken van bijvoorbeeld een senseo koffiezetapparaat is het belangrijk dat iemand
geen fouten maakt in het leerproces. Het zijn dan de fouten die de
hersenen vooral in zich opnemen
waardoor iemand zich juist onzeker gaat voelen en het koffiezetapparaat zal eerder die onzekerheid
oproepen als het vermogen om de
handelingen automatisch te gaan
doen. Emoties hebben ook een gro-

te invloed bij het leerproces. Gebeurtenissen met emoties worden
op een andere manier opgeslagen
in de hersenen. Daar waar meestal het defect zit bij dementie, in de
hypocampus, wordt bij emotieleren
overgeslagen. Veel mensen erkennen dat er gebeurtenissen zijn die
onthouden worden, vaak is er aan
die gebeurtenissen ook een emotie
gekoppeld, bijvoorbeeld boosheid
of heel veel plezier. Feit is dat men
makkelijker iets tot zich neemt als
het ook erg plezierig is. In het boek
(op)nieuw geleerd, oud gedaan kan
men verder alles lezen over associatie leren en leren door belonen.
Dirkse geeft als tip aan de mantelzorger dat het belangrijk is ten aller tijde het woord ‘moeten’ te vermijden en, hoe moeilijk ook, zo min
mogelijk te verbeteren of corrigeren. Natuurlijk riep dit ook vragen
op bij de aanwezige mantelzorgers,
omdat corrigeren soms echt noodzakelijk is. Het is niet altijd makkelijk om creatief te reageren en veel
aanpassingen te doen in het belang
van de persoon met dementie. Dementie is niet een eenduidig beeld,
de symptomen verschillen van persoon tot persoon en dementie heeft
vele verschillende vormen. Vrijdag
21 september zal geriater B. Blaauw
van GGZ ingeest ook in Irene uitleg
geven over dementie. Voor meer informatie kan men contact opnemen
met het mantelzorg steunpunt of de
ontmoetingsgroep, Ellen Millenaar,
tel. 06-22468574.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. Spreker Pieter Mur.
Speciale dienst voor kinderen. Om
19.30u. In His Presens avond.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met zr. Paulien Walch. Extra collecte
voor Jeugdfonds.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag diensten om 10u. met ds.
T.H.P. Prins en 18.30u. met ds. J. van
Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist Th.
Griekspoor.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Popering. Organist M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

Zondag samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels
om 10u. met Jan-Gerard Dekkers.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. A. Beeftink
uit Kampen en 18.30u. met drs. G.
Bronsveld uit Wijk bij Duurstede.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 10u. viering in zorgcentrum
Aelsmeer met A. Blonk. Zaterdag 17u. dienst olv parochianen in
Kloosterhof. Zondag 10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L.
Seeboldt mmv Mirakeltjes en 14u.
Poolse dienst met Christoff in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u.
viering met pastor Jacob Spaans.
Orgel: Michael v/d Bergh.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. Zondag 10u. dienst met ds. F.
Praamsma. Plug & Pray om 10.30u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. A.A. v/d
Berge-Geudeke uit Wilnis.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. woord communieviering
met A. Blonk met mmv drie koren.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Waar is Binkie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven door zijn baas, is kater Binkie.
Het dier is rood met veel wit van
kleur en heeft een dikke vacht. Binkie wordt vermist vanaf de Julianalaan in Aalsmeer-Oost. Wie de kater
heeft gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

Karmelpenning voor 70+ers
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni zijn,
tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag van de R. Karmelparochie aan
de Stommeerweg, vier heren in het
zonnetje gezet. Zij kregen op deze
bijzondere barbecue-dag de Karmelpenning uitgereikt. Deze pen-

ning wordt uitsluitend bij speciale
gelegenheden uitgegeven voor verdiensten na jarenlange inzet als vrijwilliger in de parochie. De vier 70
plussers hebben de Karmelpenning
verdiend na meer dan 30 jaar inzet
in Aalsmeer en Rijsenhout.
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Zaterdag 30 juni

Korendag en bandjesavond
nieuwe stijl op Praamplein
Aalsmeer - Op zaterdag 30 juni
presenteert een deel van de horecagelegenheden in samenwerking
met de winkeliersvereniging bandjesavond nieuwe stijl. Aan vele jaren lekker slenteren door het dorp
en genieten van verschillende muzieksoorten, is een andere draai gegeven. Een aantal horecadeelnemers heeft te kennen gegeven niet
meer deel te willen nemen aan de
buitenevenement. Voor de vier overgebleven horecazaken is het financieel niet haalbaar om elk meerdere locaties in te vullen. Omdat de eigenaren van de cafés de Praam en
Joppe en de restaurants De Oude
Veiling en ‘t Holland Huys goed met
elkaar kunnen opschieten, wat overigens uniek schijnt te zijn in horecaland, en zij de bandjesavond een
warm hart toedragen, is besloten
dit muziekevenement in een andere
vorm aan te bieden. Bandjesavond
nieuwe stijl wordt gepresenteerd
op het Praamplein, het gedeelte langs het water, met twee podia
waar vier bands gaan optreden en
waar publiek kan genieten van hapjes en drankjes bij de horecaplek.
Het spits wordt even over negen
uur in de avond afgebeten door
het Aalsmeerse drietal van Wildcat.
Swingende rock brengen de drie
heren ten gehore. Gelijk na dit optreden begint om 21.45 uur op het
andere podium de topband Beat It
te spelen. Deze swingende formatie
uit Noord-Holland laat tijdens bandjesavond drie maal van zich horen.
Om 23.00 uur is het tweede optreden en van 00.15 tot 01.00 uur sluit
Beat It bandjesavond glorieus af. Op

22.30 uur kan op het andere podium genoten worden van de nieuwe Aalsmeerse coverband Too Simple en van 23.45 tot 00.15 uur is dit
podium voor eveneens een coverformatie uit Aalsmeer: Lemon Curry met hierin twee zangeressen die
de volle honderd procent geven om
het publiek een dansvolle avond te
geven.
De toegang tot bandjesavond nieuwe stijl bedraagt vier consumptiebonnen (10 euro) en kaarten zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
de vier organiserende horecazaken.
Er is een maximum gesteld aan het
aantal bezoekers op het festivalterrein. Aangeraden wordt tijdig kaarten te kopen, want vol is vol.
Smartlappen en kinderkoor
Het festivalterrein voor bandjesavond wordt vanaf vrijdagmiddag
opgebouwd. De podiums zijn zaterdag overdag dus beschikbaar voor
een ander evenement. Her en der
werden signalen gegeven om de
korendag weer nieuw leven in te
blazen en hier wordt nu door de organisatie gehoor aan gegeven. Zaterdag 30 juni is de korendag terug. Op het Praamplein treden vanaf 14.00 uur zeven Aalsmeerse koren op. De muziek zal divers zijn, van
smartlappen en zeemansliederen tot
gospels en bekende hits. De korendag is gratis te bezoeken. Tot 18.00
uur kan meegezongen en geluisterd
worden naar smartlappenkoor Denk
aan de Buren, het kinderkoor van Irma Hoogenboom, het Amstel Gospel Choir, Sonority, de Brulboeien,
Soundsation en Con Amore.

Zaterdag opening door wethouder

Amazing Amateurs tonen
werken in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op verzoek van velen heeft ook Aalsmeer haar eigen
amateur-zomertentoonstelling door
open inschrijving. Dit nieuwe initiatief van de stichting KCA geeft een
beeld van het artistieke nu nog verborgen talent van eigen bodem. Iedereen die schildert, boetseert of
fotografeert kan deelnemen: er is
geen thema of ballotage. Afgelopen vrijdag kon men de werken inbrengen: Ruim 55 deelnemers stonden in een rij voor het Oude Raadhuis. Meer dan 120 schilderijen en
aquarellen en enkele beelden in een
veelheid aan stijlen vullen de zalen
van de expositieruimte in de Dorpsstraat. En ja, de deelnemers hebben
de organisatie doen verbazen: kwaliteit en uitbeeldingskracht op veler-

lei manieren. Op verzoek van KCA
maakte Elsbeth Gorter een ontwerp
voor het affiche, het Oude Raadhuis uit 1780 in waterverf. De jongste deelnemer is dertien, de oudste
negentig jaar. Amateurkunst staat
anno 2012 niet aan de zijlijn dat is
de belangrijkste boodschap van deze tentoonstelling. Dit wordt een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement!
Aanstaande zaterdag 23 juni is de
opening van ‘Amazing Amateurs’
om 16.00 uur door wethouder Gertjan van der Hoeven van Cultuur. Publiek is van harte welkom. Een kijkje
gaan nemen kan vervolgens iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur, tot en met
29 juli.

Muziek
Vrijdag 22 juni:
* Praamavond in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u
Zaterdag 23 juni:
* Feestavond in café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u. Vanaf 17u. estafettemiddag.
* Fruity saturday in N201, Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zondag 24 juni:
* Spuny Boys uit Frankrijk in The
Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer
vanaf 15.30u.
Maandag 25 juni:
* Open avond leerlingen en leden
drumfanfare Melomanie in De Reede, Rijsenhout, 19.15 tot 20.15u.
Dinsdag 26 juni:
* Mini-concert Davanti in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 29 juni:
* Afsluiting seizoen Bacchus, Gerberastraat met optreden mr. boogie
woogie Erik Jan Overbeek v/a 21u.
Zaterdag 30 juni:
* Korendag op Praamplein met Sonority, Denk aan de Buren, Amstel
Gospel Choir, Brulboeien, kinderkoor, Soundsation en Con Amore.
Van 14 tot 18u.
* Bandjesavond nieuwe stijl op het
Praamplein met Wildcat, Too Simple,
Lemon Curry en topband Beat It van
21 tot 01u.
Exposities
Zaterdag 23 juni:
* Crash museum aan Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug open
van 11 tot 16u.
23 en 24 juni:
* Zomerexpositie met beelden,
schilderijen en glaskunst in galerie

Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Vanaf 21 juni:
* Expositie Amazing amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Opening zaterdag 23 juni door cultuurwethouder om 16u. Tot en met 29
juli. Open do. t/m zo. 14-17u. Op
Kinderkunstzolder bloementekeningen van schooljeugd.
Diversen.
Donderdag 21 juni:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere
woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdag 22 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 23 juni:
* Midzomernachtzwemmen in Het
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade v/a 21u
Zondag 24 juni:
* Activiteiten rond het weer op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer. Van 11 tot 15u.
* Fietstocht voor De Lotusbloem, 35
of 65 kilometer. Start bij kinderdagverblijf in Apollostraat.
Woensdag 27 juni:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrijven: 19.30u.
Vergaderingen
Donderdag 21 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis
met eerste behandelronde Lentenota 2012. Aanvang: 20u.
Maandag 25 juni:
* Vergadering De Dorper in De Binding, Zijdstraat 53 v/a 19.30u.

Vanaf vandaag, 21 juni

N201 ook open als poolcafé

Kaartverkoop via internet vanaf 1 juli

Veel live muziek en nieuwe
activiteiten in de feestweek
Aalsmeer - Weer een gevarieerd
programma met veel live-muziek
en diverse activiteiten voor alle inwoners presenteert de organisatie van de feestweek van zondag 2
tot en met zaterdag 8 september.
Nieuw is de nostalgische filmavond
op de dinsdagavond. Twee en half
uur lang kunnen bezoekers genieten van veelal unieke beelden uit
Aalsmeer van weleer. De feestweek
start zondag met een tentdienst
door de gezamenlijke kerken en de
maandag is weer voor SPIE om een
sportavond te houden om de startposities voor de pramenrace te behalen. Op woensdag 5 september is
de tent ‘s middags voor de jongste
inwoners met de Kidshitzshow onder leiding van kidsdj Ricardo. De
avond wordt gevuld met Aalsmeer
Live met dit keer een eenmalig reünieoptreden van de band Livin’ at A
en op het podium de formatie Stirrs, die enkele maanden geleden een
succesvol concert gaf in de Verenigde Emiraten.

Verkiezing Miss Aalsmeer
Op donderdag staat de gehandicaptenmiddag op het programma, die
wordt georganiseerd door de stichting Dag van je Leven. In de avond
wordt de Miss Aalsmeer verkiezing
gehouden. De winnares krijgt een
cheque van 450 euro uitgereikt. Opgeven (vanaf 17 jaar), maximaal tien
dames, kan via missverkiezing@
feestweek.nl. De verkiezing wordt
gepresenteerd door Henk Sietsema
en zangeres Sasja Brouwers. Optredens deze avond zijn er van de topband Diep Triest, zangeres Ruth Jacott en dj Martijn. Vrijdag 7 september worden ouderen uitgenodigd een gezellig samenzijn te hebben in de tent. In de avond is het
party time met een keur aan optredens. Op het podium onder andere
Charley Luske, Wolter Kroes, Diva’s
of Dance, het Feestteam en Danny Terp. Zaterdag staat in het teken
van de pramenrace en hier wordt
met een passend avondprogramma op ingehaakt. Een Uit de Penta

Party wordt georganiseerd met optredens van feestdj Joost, Rob Ronalds, Mike Peterson, Starkoo, Dries
Roelvink en Ronnie Ruysdael.
‘Haantje de voorste tickets’
Vanaf 1 juli start de kaartverkoop en
dit kan uitsluitend via www.feestweek.nl. Al jaren krijgt het bestuur
van de stichting vragen waarom het
nog niet mogelijk is om entreekaarten te bestellen via internet. Dit jaar
is daarom besloten over te stappen
op het digitale tijdperk. Zo kan iedere bezoeker eenvoudig en snel entreekaarten aanschaffen. De kosten van deze service worden gedragen door de feestweek. Uitsluitend zal een bedrag van 85 eurocent per bestelling in rekening worden gebracht voor de transactiekosten (Ideal). Of er nu een of tien entreekaarten besteld worden, het bedrag blijft 85 eurocent. Kaarten zijn
ook te koop via alle Primera winkels in Nederland. Hier worden echter wel servicekosten van 2,95 euro
per kaart in rekening gebracht. Op
1 juli direct kaarten gaan bestellen,
is een aanrader, want de feestweek
lanceert ‘Haantje de voorste tickets’
tegen gereduceerde prijzen. Er is
in deze slechts een beperkt aantal
kaarten te koop, op is op. Een passepartout kost als ‘Haantje de voorste ticket’ 40 euro (daarna 49,50 euro) en snelle beslissers betalen voor
de donderdag, vrijdag en zaterdag
15,50 euro entree (daarna 17,50 euro) en de tent in om Aalsmeer Live
te gaan zien en horen doen ‘Haantje de voorsten’ voor 7,50 euro (daarna 8,50 euro).

Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 21 juni, is de N201 voortaan
open als poolcafé. Onder het genot van een drankje en een lekker
achtergrondmuziekje kan gespeeld
worden op drie pooltafels. Ook is
er een airhockeytafel, twee dartbanen en zijn er diverse andere spelletjes te doen. Er zijn in de omgeving
weinig mogelijkheden om te poolbiljarten. Omdat het jongerencentrum aan de Zwarteweg graag meer
wil doen de komend jaren, is besloten om naast de culturele programmering in het weekeinde dit gat op
te vullen. Het poolcafé is open op
woensdag en donderdag van 15.00
tot 22.30 uur en vrijdag tussen 15.00
en 17.30 uur. Op vrijdagavond zijn er
optredens van bandjes in de N201
en daarom staan er dan meestal
niet meer dan twee pooltafels om
het publiek voldoende ruimte te geven. Afhankelijk van het programma kan dit af en toe variëren. Jong
en oud is welkom om een balletje te
komen stoten of om gewoon gezellig langs te komen natuurlijk.

house, r&b en hiphop om het weekend helemaal goed te maken. Er is
een nieuwe lichting jonge dj’s verrezen die al in de hele regio menig
dansvloer onveilig heeft gemaakt
en ook de N201 ontkomt niet aan
de ‘skills’ van Gijs Scheringa (aka
Looney Tune), Novaro Deux, J-Romeo, Kez, Mc Dirtykid en Mc Double D. In het eerder verspreide promotiemateriaal is aangegeven dat
de minimumleeftijd 16 jaar is, maar
vanwege de vele verzoeken is besloten dat iedereen vanaf 15 jaar
ook welkom is om te komen feesten. De N201 aan de Zwarteweg is
open vanaf 21.00 uur. Entree aan de
deur is 6 euro, maar wie een flyer
weet te bemachtigen, kan voor 4 euro naar binnen!

100% NL en Danceparty
dit weekend in de Praam

Fruity Saturday
Aanstaande zaterdag 23 juni kunnen weer alle remmen los met het
maandelijkse dance feest Fruity Saturday! De hele avond de heetste

Aalsmeer - In café de Praam gaan
ze niet bij de pakken neer zitten nu
het voetbalavontuur voor Nederland
alweer voorbij is. Dit weekend is het
weer feest met een hoofdletter in
het café in de Zijdstraat met als start
vrijdagavond 100% NL met DJ Marco en het boswandelingteam dat
gratis een shooter uitdeeld. Zaterdag 24 juni wordt een super Dance

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

AANBIEDING:

Zangmicrofoon
‘Samson’ R21S
NIEUW:

Western gitaar
‘Richwood’

€ 27,95

‘Medeli’ M5

€ 235,00

Gitaarsleutelhangers

CADEAUTIP:

party met de DJ’s Nista en C.E.O georganiseerd. Aanvang om 22.00 uur
en de toegang is gratis
Volgende week is er in de Praam
een speciale Red Night party met
DJ Joost en zaterdagavond bandjesavond nieuwe stijl op het Praamplein en vanaf 01.00 uur een afterparty met DJ Henk in danscafé de
Praam.

Lions Ophelia voor goede doelen

Keyboard

€ 109,00
vanaf

€ 3,95

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Weberclub Aalsmeer naar NK
Aalsmeer - Weberclub Aalsmeer
doet dit weekend mee aan Nederlands kampioenschap barbecueën
in Hoofddorp. Voor de tweede keer
zal Weberclub Aalsmeer deelnemen
aan dit grootste barbecue spektakel
van de Benelux. Op zaterdag 23 en
zondag 24 juni is het Burgemeester
van Stamplein in Hoofddorp weer
het toneel voor een lang weekeinde
barbecueën op het hoogste niveau.
Het NK barbecueën is een uniek
buiten evenement en de ontmoetingsplek voor alle liefhebbers van
buiten koken. Twee zomerse dagen
duurt de grote barbecuewedstrijd.
Dit jaar doen maar liefst 15 teams
uit binnen- en buitenland mee aan
deze culinaire strijd. Met kip, vis,

De nieuwe Aalsmeerse band Lemon Curry verzorgde afgelopen donderdag
een swingend optreden in café de Praam. Bekende covers werden ten gehore
gebracht door twee goede zangeressen, moeder en dochter, bijgestaan door
twee gitaristen, een bassist en een drummer. De toetsenist beleefde deze
avond zijn eerste optreden met Lemon Curry. Petje af! Wie het optreden heeft
gemist, krijgt snel een nieuwe kans. Tijdens bandjesavond op 30 juni gaan de
spots op het podium op het Praamplein ook aan voor Lemon Curry.

varkensvlees, rundvlees en vers fruit
tonen zij hun buitenkook kunsten
aan het publiek. Een enthousiaste
jury, onder deskundige leiding van
top chef Ron Blaauw, beoordeelt
welk team zich een jaar lang Nederlands barbecue kampioen mag noemen.
Vorig jaar liet het Aalsmeerse vriendenteam het wat liggen bij de presentatie, maar deze keer hebben zij
professionele hulp ingeroepen en
zal het dus ook op dat vlak geen
punten meer laten liggen.
Weberclub Aalsmeer kan natuurlijk
alle aanmoediging uit ons dorp gebruiken en zou het leuk vinden als
er veel plaatsgenoten komen kijken
en natuurlijk proeven.

Inschrijvingen voor Proefvaren in volle gang
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 7 organiseert Lionsclub Aalsmeer Ophelia een culinaire vaartocht, genaamd Proef-varen. De tocht, waarvan de opbrengsten naar twee goede doelen gaan, is bedoeld voor iedereen die van varen en lekker eten
houdt en die over een boot beschikt
die door de Westeinder Dijksloot
past. De tocht start om 15.30 uur op
het Starteiland, gelegen tussen de
kleine en de grote Poel. Deelnemers
worden daar ontvangen met een
hapje en een drankje, zodat de sfeer
van de tocht meteen duidelijk is.
Vanaf het Starteiland is een verrassende tocht uitgezet tussen de eilanden. Op een aantal van die eilanden en bij twee restaurants aan de
wal kunnen de deelnemers door het
tonen van hun knipkaart een heerlijk gerechtje krijgen. Bij het toetje
wordt ook een ludieke loterij in de
vorm van een Badeendjes-race georganiseerd waarbij geweldige culinaire en nautische prijzen te winnen
zijn. Het evenement is om ongeveer

19.30 uur afgelopen waarna het iedereen vrij staat door te varen naar
Plaspop. De kaartverkoop is al in
volle gang, maar er zijn nog kaarten
beschikbaar! Voor 29,50 euro per
persoon neemt u deel en indien gewenst kunt u voor 10 euro een bijpassend wijnarrangement krijgen.
Mocht het op 7 juli zo slecht weer
zijn dat er niet gevaren kan worden,
kunt u met uw kaart in de restaurants zelf terecht. De goede doelen
zijn een bijdrage aan een geluidsinstallatie voor Woonzorgcentrum het
Kloosterhof en een bijdrage aan de
Stichting Hoogvliegers. Deze laatste
stichting bezorgt ernstig zieke kinderen een onvergetelijke dag in de
lucht. Kaarten zijn te bestellen op
www.proefvaren.info.
Dus: houdt u van varen door het
prachtige Westeinderplassen gebied, houdt u van gezelligheid én
heel lekker eten? Dan mag u dit
evenement niet missen! U steunt er
ook nog eens twee heel goede doelen mee.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Op maandag 25 juni a.s. zal de receptie van het
gemeentehuis vanaf 15.00 gesloten zijn.
Dit betekent o.a. dat ook de gemeente telefonisch
niet bereikbaar zal zijn.

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

Gemeentelijke oproep eiGenaar voertuiG!

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 3 juli en 4 september 2012.
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.
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.

Plaatsen voertuig in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2010 (APV)
Naar aanleiding van regelmatige controles en waarschuwingen
ter verwijdering van een voertuigwrak die al zeer lang geparkeerd staat op de openbare weg, het Praamplein, in de blauwezone, het volgende:
Wil de eigenaar of eigenaresse van het volgende voertuig deze
van de openbare weg verwijderen.
Merk en type voertuig : Hyundai Pony
Kleur
: Grijs
Kenteken
: PZ71489
Land
: Polen
Bovengenoemd voertuig kan worden aangemerkt als defectvoertuig of voertuigwrak. Daarbij is geconstateerd dat het
voertuig op de openbare weg staat. Op grond van artikel 5:4
van de APV 2010 van de gemeente Aalsmeer is het verboden
een defect voertuig langer dan 3 dagen achtereen op de openbare weg te plaatsen. Tevens is het op grond van artikel 5:5
van de APV 2010 van de gemeente verboden een voertuigwrak
op de openbare weg te plaatsen. Wij doen een dringend beroep
op de eigenaar of eigenaresse het bovengenoemd voertuig vóór
donderdag 28 juni 2012 te verwijderen van de openbare weg.
Indien de eigenaar of eigenaresse van het voornoemd voertuig
geen gehoor geeft aan deze oproep is de gemeente Aalsmeer
voornemens dit voertuig van de openbare weg, Praamplein te
Aalsmeer, te verwijderen, eventuele kosten zullen op de eigenaar verhaald worden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Gemeente Aalsmeer
HervorminG maaltijdvoorzieninG 19 juni 2012
Bij de lentenota 2011 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor
de hervorming van de maaltijdvoorziening. De afgelopen periode zijn deze uitgangspunten verwerkt in een nieuwe systematiek. De belangrijkste wijziging betreft de verschuiving van de
subsidie. Voorheen werd Zorgcentrum Aelsmeer gesubsidieerd
terwijl het vanaf 1 januari 2013 de bedoeling is dat de afnemers van de maaltijden die aan twee voorwaarden voldoen
rechtstreeks worden gesubsidieerd. Deze voorwaarden betreffen ten eerste de medische noodzaak waaruit blijkt dat burgers
niet in staat zijn een maaltijd te bereiden. Het tweede criterium betreft een inkomensgrens. Het college van B&W stelt
voor deze inkomensgrens te leggen bij 125% en bij 150% van
het sociaal minimum. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in
de concept -regeling Maaltijdvoorziening Gemeente Aalsmeer
2013. Ten behoeve van de formele inspraak ligt deze concept
-regeling zes weken ter inzage. Tijdens de inspraakperiode kunt
u uw zienswijze formuleren. Deze inspraakperiode loopt van
donderdag 21 juni 2012 t/m donderdag 2 Augustus 2012. De
concept -regeling ligt ter inzage bij de publieksbalie van het
gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer.
met inGanG van woensdaG 23 mei 2012 Geldt Het
volGende:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft de gemeente gevraagd nieuwe maatregelen te nemen.
- Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8 maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of na 1
juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering worden
gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling of een
begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan aangetoond
te worden.
Omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen verstaan:
- de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of
- de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de
geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt,
- de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8
maanden of ouder.

De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om te
zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar oud
worden.
Achtergrondinformatie
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag heeft ieder
kind een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart
nodig om te reizen. Voor aanvragen voor een reisdocument van
kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden, die bijgeschreven
zijn in een paspoort waarvan de geldigheid op of na 1 juli 2012
vervalt berichten wij u het volgende. Indien deze aanvraag ná
1 mei 2012 is ingediend vindt levering naar alle waarschijnlijk pas ná 1 september 2012 plaats. Door het grote aantal
aanvragen van reisdocumenten loopt de levertijd sterk op. Ter
ondersteuning van deze maatregel kan de beslisboom gebruikt
die hieronder als download is bijgevoegd.
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.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit te voeren
met betrekking tot weggebruik:
- afsluiten fietspad Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00 en
15.00 uur.
- Tijdelijk afsluiten van de Oosteinderweg, ter hoogte van nr.
258 op 26 juni 2012, van 10.00 tot 13.00 uur.
Datum verzending vergunning: 21 juni 2012
wet alGemene BepalinGen omGevinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen:
- Aalsmeerderweg 377a, het bouwen van een woning;
- Dorpsstraat 32/Helling 12, het maken van een zelfstandige
woning op de 1e verdieping;
- J. Schaperstraat 15, het aanleggen van een uitrit;
- Ophelialaan 81, het inrichten van een afhaal- en bezorggedeelte;
- Sportlaan 18, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 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 omgevingsvergunningen te verlenen:
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerweg 72 ws 7, het plaatsen van een steiger;
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en

dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
puBlicatie meldinG artikel 8.40 wet
milieuBeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van
Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de
Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan
gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Cafetaria / Grillroom “De Pollepels”
Adres
: Zijdstraat 77
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 13 juni 2012
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Stedin B.V.
Adres
: Mijnsherenweg 18
Plaats
: Kudelstaart
Datum
:13 juni 2012
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: V.o.f. Veerman
Adres
: Ophelialaan 97
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 13 juni 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening.
ter inzaGe Bij de afdelinG dienstverleninG,
Balie 5 ( week 25)
t/m 22 juni Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan
“Nieuw Oosteinde”.
t/m 22 juni Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beethovenlaan 120;
t/m 27 juni Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbesluit 2011/17423-M&R;
t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel
1”;
t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen;
t/m 18 juli Evenementenvergunning: Het plaatsen van vier
statafels voor café Sportzicht op 9, 13 en 17 juni 2012 i.v.m. EK 2012; Boekenmarkt in de Zijdstraat op 6 oktober 2012; Decembermarkt in de
Zijdstraat en op het Molenplein op 14 december
2012;
t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening van
onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer ten
behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Noordvork”;
t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het toekennen van namen, registratienr 2012/8366;
t/m 20 juli Programmabegroting 2013 van de G2;
t/m 25 juli Evenementenvergunningen: Fitness Aalsmeer nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00-11.00
uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012
van 16.00-23.00 uur; Muziek op de Westeinder
op 25 augustus 2012 van 18.00-22.30 uur; Westeinderhavendagen op de Uiterweg op 1 september 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 oktober
2012 van 09.00-18.00 uur;
t/m 3 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk maatregelen, afsluiten
fietspad Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen
09.00-15.00 uur.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Vanaf september weer maandelijks

Back In Time sluit seizoen
met Big Tropical Girls
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
16 juni vond in The Beach de laatste Back in Time voor de zomerstop
plaats. Dit maandelijkse dansfeest
gaat in de maanden juli en augustus zelf ook even op vakantie. Met
een Tropical Night werd afgelopen
zaterdag het seizoen feestelijk af-

gesloten. Behalve het Back in Timepromotieteam waren ook de Leuke Gasten als The Big Tropical Girls
aanwezig om het publiek te amuseren. Zij trakteerden alle bezoekers op bloemenkettingen en nodigden hen uit om op de swingende tropische dansmuziek een dans-

je te wagen. Dat dit tot hilarische taferelen leidde, mag geen verrassing
zijn. De dansvloer bleef tot diep in
de nacht gevuld met een dansende menigte en gezien het enthousiasme van het publiek zal ook het
komende seizoen Back in Time vele
liefhebbers van gouwe ouwe dansmuziek trekken. De eerstvolgende
editie is op zaterdag 15 september
vanaf 21.00 uur in The Beach aan
de Oosteinderweg. En ook daarna
weer elke derde zaterdagavond van
de maand, het leukste dance classics dansfeest van de regio. Meer
info op www.backintime.nu.

Subsidie voor
Taalproj ect
Aalsmeer - Het college van
B&W van Aalsmeer heeft besloten om voor het Taalcoachproject van Cardanus: Wereldbuur, Taalondersteuning als
burgerinitiatief,
gedeeltelijk
subsidie toe te kennen voor
het jaar 2012.
Er wordt 6.000 euro subsidie
gegeven. Het betreft hier een
taalcoach project waarbij 30
Aalsmeerse vrijwilligers taalondersteuning bieden aan een
vergelijkbaar aantal personen.
Verder hebben de bestuurders
besloten het resterende subsidiebedrag voor 2012 van 6.100
euro niet toe te kennen en
Cardanus te verzoeken dit bedrag te dekken uit het jaarlijkse subsidiebedrag dat ten behoeve van het steunpunt vrijwilligers wordt toegekend.

Groot succes voor Kaaijk & Co
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
juni was het tijd voor klassieke muziek met een twist, Kaaijk & Co trad
op in Bacchus. Al ruim voor aanvang liep Bacchus vol met het in
grote getale gekomen publiek en zo
bleef het eigenlijk de hele avond, vol
en heel erg vol.
Ondertussen lieten de drie zangers
en vier zangeressen onder leiding

van Lisa Kaaijk zich ook niet onbetuigd en brachten met verve werken
van Purcell, Willaert en andere componisten uit de Renaissance en Barok periode.
Kaaijk & Co zorgde nog voor een
verrassing door zich door de jonge
zeer getalenteerde cellist Job Greuter te laten begeleiden. Het bleef
nog lang gezellig in Bacchus.
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De passie van Jaap Spaargaren:

Gereedschap van toen…
Aalsmeer - “Jaap Spaargaren?
Welke dan? Oh, Zwarte Jaap. Ja,
Zwarte Jaap van de witte koppen.
die woont hier een stukje verderop.”
Zwarte Jaap geboren en getogen
op de Uiterweg dankt zijn geuzennaam aan een uitgebreide familie
waar de jongens wit, zwart en rood
haar hadden, velen erfden dezelfde
doopnaam van vader of grootvader,
zoals dat vroeger ging. Ter onderscheiding werd het als vanzelf zwarte, witte en rode Jaap. Dat deze benaming niet beperkt bleef tot de familie, blijkt wel uit het feit dat Zwarte Jaap op de buurt nog steeds voor
jong en oud Zwarte Jaap is en blijft.
Toch doet Jaap Spaargaren ook zijn
werkelijke familienaam alle eer aan.
Spaargaren: Sparen dat net als garen (onder andere) verzamelen betekent. En verzamelen doet Zwarte Jaap met zoveel passie dat hij inmiddels een grote kas vol heeft met

gereedschap van toen.
Vooruitziende blik
Nog maar net na de oorlog kreeg de
toen nog puber zijnde Jaap al door
hoe hard het ging met de vooruitgang in de seringen-en plantenteelt. Vooral in de jaren vijftig maakte de machine een enorme opgang.
Het vertrouwde handwerkmateriaal
werd vervangen door machines. “In
de afgelopen zeventig jaar is er zoveel veranderd. Wij besproeiden het
land nog met een schop aan een
lange steel, het hoosvat, de voorloper van de gieter.” En Zwarte Jaap
dacht: Ik moet dit allemaal bewaren, want over een aantal jaren gelooft niemand meer dat er ooit op
zo een eenvoudige manier werd gewerkt. Het kon hem niets schelen
dat hij werd uitgelachen om zijn verzameldrift. Wacht maar af’ dacht hij
bij zichzelf. En wat blijkt? Nu wordt

hij geprezen om zijn vooruitziende
blik. Toen de kas klaar was zeiden
de mensen: “Nou begrijp ik waarom
je die oude bende bewaard hebt. Er
zijn zelfs mensen die nu oude spullen komen brengen. Hier Jaap misschien heb jij er nog wat aan voor je
verzameling.” In een grote kas achter zijn huis waan je je in een wereld
van vele decennia terug. Messen,
zagen, beitels, schoppen, weegschalen, strijkbouten, koffiemolens,
kachels, spuitapparatuur voor onkruid, gieters, seringenslee die tijdens de vorst werd gebruikt om
over water de struiken van het land
te halen. Met het meeste van het
gereedschap heeft Zwarte Jaap gewerkt. “Vroeger schepte je de grond
gewoon met de hand net zoals het
zetten van een beschoeiingen. Nu
komt er snel een kraanwagen aan
te pas. Ik ben blij dat ik nog weet
hoe het vroeger moest. Lag je op de

knieën het onkruid te wieden. Toegegeven wij hadden vroeger meer
personeel.”
Nieuwsgierig
Het gemengde bedrijf Spaargaren
(seringen en potplanten) is een echt
familiebedrijf ooit gesticht door Opa
Spaargaren, Later namen de zonen
Teunis, Jacob, Gerrit en Piet (beter
bekend als de TJGP’s) het bedrijf
over. “Mijn vader kocht in 1946 er
een bedrijf op de Uiterweg bij. Ook
ik heb altijd hard in het bedrijf meegewerkt, maar nu zijn er geen opvolgers meer. Mijn kinderen hebben
andere plannen.” Op je eigen bedrijf
leer je niets, vond Zwarte Jaap. “Ik
ben altijd nieuwsgierig geweest, Ik
ging kijken bij een ander bedrijf hoe
zij het deden, daar kon ik wat van
leren. In sommige opzichten ben ik
altijd een trendsetter geweest en
gebleven. Ik was één van de eersten
die naar de wintersport ging en ik
ben nog steeds actief.”
Nu heeft Zwarte Jaap nog een hoveniersbedrijf met zes man personeel. “De meeste klanten zijn inwoners van Aalsmeer waarvan de
meeste op de Uiterweg wonen.” Ook
mag hij nog graag scharrelen over
rommelmarkten op zoek naar oude gereedschap. “Ik kan nog steeds
niets weggooien. Wat ik wel graag
zou willen is dat ik van iemand hulp
krijg om al het gereedschap te herschikken en te benoemen. Van bepaald gereedschap weet ik de naam
niet meer en dat is jammer.” Binnen toont Zwarte Jaap het pronkstuk van de familie Spaargaren, een
prachtige pijp van zijn overgrootvader, het is werkelijk een museumstuk. Het huis, gebouwd in 1843, is
inmiddels gemoderniseerd, maar de
prachtige bedstee deuren zijn hergebruikt en ook de glas en loodramen, de oude houten deurkrukken
hebben allemaal weer hun bestemming gevonden. “Het is hier goed
toeven, ik voel mij hier thuis”, besluit
de verzamelaar.

Davanti sluit seizoen of
met concert in Dorpshuis
Aalsmeer - Aanstaande dinsdagavond 26 juni is de laatste repetitie voor de zomerstop van het
Aalsmeers vrouwen ensemble Davanti. Samen met hun nieuwe dirigent, Oscar Mario Echeverry Bernal,
hebben de dames afgelopen seizoen hard gewerkt aan het instuderen van nieuw repertoire. En daarvan
willen ze op deze avond een voorproefje geven! Muzikale ondersteuning op piano zal verzorgd worden
door Theo Griekspoor. Vanaf 20.30
uur zijn belangstellenden van harte welkom in de grote zaal van het
Dorpshuis in Kudelstaart. Na dit miniconcert is er gelegenheid om nog
even na te praten met een hapje en
drankje. Voor donateurs van Davanti zijn hiervoor consumptiebonnen
beschikbaar. Davanti bestaat uit 15
dames die graag op goed niveau
met elkaar zingen. Er wordt tijdens
de repetities dan ook veel tijd geïnvesteerd in stemvorming en zangtechnieken. Op dit moment is er bij

de hoge sopranen versterking nodig. Wie ambities heeft op zanggebied, beschikt over een goed gehoor
en enige ervaringen en zich kan vinden in het overwegende A capella
gezongen licht klassieke repertoire
kan zich aanmelden via de website.
Muziek op Westeinder
Nog in de zomervakantie staat al
een optreden van Davanti gepland.
Op 25 augustus verleent het ensemble haar medewerking aan ‘Muziek op de Westeinder’. In de jachthaven van Fort Kundelstaart kunnen
liefhebbers van licht klassieke muziek vanaf een boot genieten van diverse optredens. Deze avond wordt
georganiseerd door de Rotaryclub
Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn
om Kunstencentrum de Hint een financiële bijdrage te kunnen geven.
Meer informatie hierover is te vinden op www.muziekaandewesteinder.nl. Voor informatie over Davanti kan www.davanti.nl bezocht worden.

Janna van Zon

Leuke optredens, veel attracties

Midzomeravondfestival Tavenu
met musical en popmuziek
De Kwakel - Op zaterdag 23 juni
organiseert muziekvereniging Tavenu het midzomeravondfestival met
als thema musical en pop. De fanfare van Tavenu speelt muziek uit diverse musicals en Popkoor Just Us
zingt popmuziek. Ook zijn er optredens van Jazz en showballet Nicole en toneelvereniging Sint Genesius. ’s Middags om 16.00 uur
is er een jeugdorkestenpresenta-

tie met het jeugdorkest van Tavenu en het jeugdorkest van O.G. uit
Krommenie. Om 20.00 uur begint
de fanfare van Tavenu onder leiding van Leo Huis met spektakelmuziek uit Phantom of the Opera, I
don’t know how to love him uit Jesus Christ Superstar, tunes uit West
Side Story en The Sound of Music.
Tavenu richt zich helemaal op musicals met een Grease selectie, Stay-

Zonnige jaarmarkt in en
rond winkelcentrum

in’ alive, Joseph and the amazing
technicolor dreamcoat, Beauty and
the Beast, en A brand new day uit
The Wiz. Popkoor Just Us zingt onder leiding van Mark de Waal popnummers van Golden Days, Jet lag,
Rain down on me tot Love in an elevator. Tussendoor zijn er dansshows
en toneelvereniging Sint Genesius uit De Kwakel brengt sketches
die met musical te maken hebben.
Tavenu en Popkoor Just Us sluiten

af met gezamenlijke nummers That
Man van Caro Emerald en Mamma
Mia uit de gelijknamige musical. Na
afloop kan er op het middenpodium gedanst worden op muziek van
discotheek PingWing. Het midzomeravondfestival vindt plaats in het
centrum van De Kwakel op het plein
voor het dorpshuis aan de Kerklaan
16. De toegang is gratis. Kijk voor
meer informatie op www.tavenudekwakel.nl.

lijk zwaaiende mensen. De meeste boten waren prachtig versierd,
waarbij uiteraard de oranje vlaggentjes niet ontbraken. De variatie
aan boten was groot, want er deed
van alles mee. Luxe motorkruisers,
een vrachtschip, zeilboten, sloepen, speedboten en consolebootjes. En net als vorig jaar vaarde ook
Hét Partyschip uit Leimuiderbrug
weer belangeloos mee, waar alle
rolstoelers en gasten die slecht ter
been waren, op konden. Naast de
boot van de vrijwillige Brandweer
uit Aalsmeer was ook de AED interventieboot Aalsmeer bereid om
mee te varen. Bij terugkomst in de
haven bleef het nog lang feest en
kon er gedanst en gezongen worden. Fireball zorgde samen met de
zingende DJ Dennis voor een fantastische sfeer. En Shantykoor De
Marconisten trad belangeloos op
tot grote tevredenheid van alle gasten. Uiteraard werden er weer vele
polonaises gelopen. Booteigenaar
Henk van Draanen won met zijn
sportvisbootje Marlijn de prijs voor

de mooist versierde boot en won
er een taart mee. Hij nam nog even
het woord en vertelde dat hij al jaren met veel plezier meevaart met
deze botendag en zei dat deze dag
ook voor hem de ‘dag van zijn leven’
was. Alle gasten gingen naar huis
met een leuke poster van het Nederlands elftal, waar iedereen toen
nog alle vertrouwen in had. Het bestuur van Stichting Dag van je Leven is dankbaar dat zoveel booteigenaren bereid waren om een rondje met deze speciale gasten te varen. Het viel hen op hoe gemoedelijk met alles en iedereen omgegaan
werd. Ondanks het beetje hectiek
voor het opstappen, is er geen onvertogen woord gevallen en werkte
iedereen geduldig mee om alles in
goede banen te leiden. Het is weer
een fantastisch vaarfeest geworden.
Volgend jaar mag Stichting Dag van
je Leven haar eerste jubileum vieren
van de botendag, want dan wordt
dit leuke evenement voor de tiende
keer georganiseerd. En weer op de
zaterdag voor vaderdag.

Marconisten luisteren Dag
van je Leven muzikaal op
Aalsmeer - Het was weer een heel
spektakel, de vaartocht met mensen
met een geestelijke en lichamelijke
beperking. Meer dan 60 boten kozen afgelopen zaterdag 16 juni het
ruime sop, met allemaal een paar
gasten aan boord. Bij terugkomst
werden zij opgewacht in de botenloods bij Kempers in Leimuiden,
voor nog een versnapering. Maar de
belangstelling van de gasten ging
toch vooral uit naar de Shanty liederen van de Marconisten. Het repertoire voor deze ochtend was samengesteld met veel bekende Shanty’s,
die van harte mee gezongen wer-

den. Prachtig om te zien hoe vooral
deze mensen genieten van muziek
en helemaal in op gaan. De Marconisten hebben inmiddels meer dan
80 vrienden, die het mogelijk maken
om meerdere keren per jaar gratis
op te treden voor dit soort bijeenkomsten, maar ook in verzorgingsen/of bejaarden tehuizen. Aanvragen voor dit soort optredens in 2013
kunnen tot uiterlijk 31 december ingediend worden, waarna het bestuur een keuze maakt en de toewijzing doet. Om vriend te worden,
kijk op de website www.de-Marconisten.nl.

Botendag Dag van je
Leven groot spektakel
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven organiseerde zaterdag 16 juni
voor de negende keer haar jaarlijkse botendag, waarbij ruim 200 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten te gast waren. Zo’n 60 booteigenaren uit Aalsmeer en omgeving waren gastheer of gastvrouw
tijdens een paar uur durende vaartocht op de Westeinderplassen, met
aan boord één of meer gehandicapten vergezeld door familie of begeleiders. Stichting Dag van je Leven heeft in samenwerking met Ons
Tweede Thuis mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de regio voor de vaartocht uitgenodigd. Ondanks dat het
’s ochtends vroeg flink regende waren de enthousiaste booteigenaren
toch naar jachthaven Kempers bij
Leimuiden gekomen om hun gas-

ten van die dag op te halen. Nadat
de circa 400 gasten waren aangekomen in de haven, kon het feest
echt beginnen. Zeker toen Shantykoor De Brulboeien een paar vrolijke nummers ten gehore bracht.
Dag van je Leven bestuurslid Dirk
Box zorgde er samen met de zingende DJ Dennis Wijnhout gezellig kletsend voor dat alle gasten gekoppeld werden aan een booteigenaar. Voorzien van een zwemvest
kon aan boord gestapt worden van
de vele boten. Om rolstoelen handig
aan boord te krijgen had de familie
Visser een heflift geregeld. Rond 11
uur konden alle boten uitvaren voor
een leuke vaartocht over de kleine
en grote Poel. Ook dit jaar was het
weer een fraai gezicht om te zien
hoe alle boten achter elkaar de haven verlieten met aan boord vro-

Kudelstaart - Woensdagmiddag 20
juni was het een gezellige drukte in
en rondom het winkelcentrum van
Kudelstaart tijdens de jaarmarkt. De
bezoekers, winkeliers, verenigingen
en iedereen, die spullen of diensten
aan de man bracht op de kleurrijke kraampjes, troffen het met het
mooie weer. Er waren dan ook veel

mensen afgekomen op de altijd gezellige braderie.
Al met al was het weer een geslaagd evenement met leuke optredens van onder andere de kinderen
van de dansgroepen van SV Omnia
2000.
De vrolijke muziek was in een groot
deel van het dorp te horen.

Vaderdagconcert in Oude Veiling
Aalsmeer - Adrie Groenveld, docent piano, was na afloop van het
eerste concert tevreden over het bezoekersaantal dat op de vaderdagzondag naar de Oude Veiling was
gekomen. Ook de prestaties van
zijn leerlingen kon zijn goedkeuring wegdragen. Dit smaakt naar
meer vond hij zelf, want als het aan
Groenveld ligt, worden deze optredens een jaarlijkse terugkomende traditie. “Als je weet wat je moet
spelen hoef je niet zenuwachtig te
zijn. Het gaat om de concentratie,
dat is het moeilijkst.” Zijn leerlingen
stemden hier volledig mee in. Zij
hadden, naar eigen bevinding, de
spanning goed doorstaan en vonden het optreden voor publiek een
mooie ervaring. Kleine kinderen op
het podium, het is en blijft leuk. Een
van de bezoeksters, die zelf na jaren weer haar pianolessen heeft opgepakt, was gecharmeerd van het
optreden van Tijn van Rooij. “Leuk
hoe die kleintjes al zo kunnen spelen.” Ook jonge Sebastiaan Groenveld liet zich niet van de wijs brengen. Hij geniet volgens zijn moeder Brigitte Sueters juist van publieke aandacht: “Hij houdt van optreden.” Bertus Buijs, net zijn studie
medicijnen afgerond, had naar zijn

idee iets te weinig kunnen studeren
voor deze middag, maar het publiek
was een andere mening toegedaan.
“Hij speelde met gevoel.” Buijs is
een duidelijk voorbeeld wat je na vijf
jaar les al kan bereiken. Maar toegegeven, het zit in de genen want
opa Buijs speelde al graag voor zijn
kleinzoon. Bariton Willem Kikkert
werd begeleidt door zijn leermeester Groenveld en zong zeven liederen uit die Winterreise van Schubert. “Volgend jaar doen wij de hele Winterreise”, beloofde de zanger.
En je zal maar de buurman zijn van
Michel Schnabel, dan word je dagelijks getrakteerd op mooi pianospel. “Nou het huis naast mij staat
te koop”, grapte Schnabel. De leermeester sloot de middag af met een
aantal werken van J.S. Bach met als
hoogtepunt een eigen compositie
Fantasie in e mineur. Het initiatief
van Adrie Groenveld verdient navolging. Het zou mooi zijn wanneer alle
Aalsmeerse docenten piano samen
met hun leerlingen volgend jaar in
de Oude Veiling voor een klankrijk
optreden gaan zorgen. Zij kunnen
rekenen op een geïnteresseerd publiek!

Het bestuur van Stichting Dag van
je Leven maakt zich alweer op voor
het volgende grote evenement, het
feest voor zo’n 500 gasten tijdens
de Aalsmeer Feestweek in de feesttent op het Praamplein. Ze zijn voor
100% afhankelijk van donaties en

hoopt dat ook in september weer
een geweldig feest georganiseerd
kan worden en wensen in vervulling kunnen gaan van deze bijzondere groep mensen. Meer informatie en foto’s van de botendag: www.
dagvanjeleven.org.

Janna van Zon
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Gouwerokse kassen in Bajura

Ploeg Gouwerok, van links naar rechts: Theo en Ellen Gouwerok, Devi Lama
(NGCC), Jan en Wim Gouwerok.
Aalsmeer - Om een lang verhaal
kort te maken: In 1983 werd een
Nepalese meisjestweeling geadopteerd door een Nederlands echtpaar
en nu staan er twee (mede) door
Aalsmeerders gebouwde groentekassen in Bajura. De meeste Nederlanders hebben wel een vaag
idee van Nepal, dat land ergens
tegen de Himalaya met de hoogste berg van de wereld, de Mount
Everest. Steeds meer toeristen vinden de weg naar Kathmandu, de
hoofdstad. Maar Martadi in Bajura?
Nooit van gehoord. Het district Bajura in West Nepal is niet alleen afgelegen en onherbergzaam. Het is
ook moeilijk te bereiken. Is het misschien om deze reden dat de Nepalese overheid het vergeten is? Juist
hier speelt zich het voorlopig laatste
hoofdstuk af van de directe steun
van Aalsmeerse broers aan de gemeenschap in een klein Nepalees
bergdorp. In 1983 adopteerden Theo
en Ellen Gouwerok twee meisjes uit
het weeshuis Bal Mandir (Kindertempel) in Kathmandu. In 1993 werd
de Vereniging van Ouders met Nepalese Kinderen (VONK) opgericht.
In Bal Mandir kunnen de wezen tot
hun zestiende jaar verblijven, daarna moeten zij het weeshuis verlaten. Vooral meisjes vallen ten prooi
aan de talloze ronselaars voor de
bordelen in India. De VONK-ouders
vatten het plan op hier iets aan te
doen. In 1996 bleek in Zweden op
initiatief van Anna-Lena Henriksson de stichting NGCC (Nepal Girls
Care Center) te zijn opgericht waarvan de doelstelling vrijwel naadloos
aansloot bij de plannen van VONK.
Hierbij werd in 1999 door de inmiddels opgerichte Stichting VONK
aangesloten. Binnen het NGCC project worden weesmeisjes na hun
verblijf in Bal Mandir drie jaar verder opgeleid en voorbereid voor de
maatschappij. Een deel van de praktische scholing gebeurt in eigen beheer, in het NGCC Production Center, dat in 1999 het Fair Trade certificaat verwierf. Door de beperkte capaciteit en middelen kunnen echter
slechts vijf meisjes per jaar worden
opgevangen. VONK startte daarom
het EGGS (Emerging Girls Getting
towards Selfreliance) project, waar-

bij ook de resterende meisjes verder
opgeleid kunnen worden terwijl ze
wel gehuisvest blijven in Bal Mandir.
Geiten en verlichting
De directrice van NGCC, Devi Lama,
had eerder gewerkt voor Care Nepal
in het afgelegen en onherbergzame
district Bajura in het Noordwesten
van Nepal, hemelsbreed vierhonderdvijftig kilometer van Kathmandu. Theo raakte geïnteresseerd en
verkende de zaak. In 2008 ging hij
voor de eerste keer naar Martadi, de
hoofdplaats van Bajura. Gedeeltelijk
per binnenlandse vlucht, gedeeltelijk per jeep en het laatste stuk met
een oude Russische MI17 legerhelikopter! In Martadi kreeg een klein
meisje van twaalf jaar eens een geitje cadeau en was hiermee de koningin van het dorp. Hierna werd
een geitenfokprogramma opgestart.
Een huishouden krijgt een geitje, er
wordt gefokt met het geitje van de
buren en het eerste daaruit geboren
geitje gaat naar de volgende buren,
die op hun beurt weer doorgeven.
Voor deze mensen is dit een rijkdom.
Ook andere kleine projecten werden opgestart. In het dorp Pandusain met circa 700 huishoudens was
nog geen elektriciteit. Een Noorse
stichting bouwde een waterkrachtcentrale. De aansluitkosten moesten
echter door de bewoners zelf worden betaald, zo’n 25 euro per aansluiting. Het gelukte VONK de benodigde gelden van sponsors en
donateurs bij elkaar te krijgen. Nu
heeft ieder huishouden drie lampjes van 25 Watt ter beschikking en is
er ´s avonds licht. Belangrijk, die drie
lampjes? De kinderen kunnen nu ‘s
avonds hun huiswerk maken en studeren! Eerder was dit door gebrek
aan licht bijna onmogelijk! Het volgende dorp (Basala) wacht nu ook
op elektrisch licht. Zodra de benodigde sponsorbijdragen bijeen zijn,
wordt gestart met de aansluitingen!

Donaties en sponsoring
In maart gingen Theo en Jan, versterkt met echtgenote Ellen en broer
Wim, ook uit Aalsmeer, wederom op
pad. Deze keer verliep de reis redelijk voorspoedig.
Na enige dagen hard werken stonden er nu twee deugdelijke kassen
overeind.
Met zonnepanelen en een accu
werd ook een schrikdraadsysteem
opgetuigd waar de jakhalzen geen
brood van lustten. Irrigatie was nog
een probleem. Maar daar hadden de
lokale medewerkers een oplossing
voor: een gaatje maken in de bodem van een emmer, daar een lange
tuinslang door, de emmer vastzetten
in de stroom van de dichtstbijzijnde
beek (circa 500 meter), et voilà! Het
‘kassencomplex’ werd onder toezicht gesteld van een tuinman, betaald door de familie. Zijn taak is om
te planten (tomaten, komkommers,
wortelen, kruiden en sinaasappelboompjes), te oogsten, de kassen te
onderhouden en de groenten te verkopen aan de lokale bevolking. De
opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van een lokaal schooltje.
Op deze manier profiteren de mensen niet alleen van de regelmaat
van verse groenten, maar wordt
ook structureel iets aan de verdere ontwikkeling gedaan. Met voldoening konden de Gouwerokken
nu de thuisreis aanvaarden. Echter:
ze zijn nog niet klaar. Het ontbreekt
de tuinman nog aan een redelijk onderkomen naast de kassen, dus ook
daar zal in moeten worden voorzien.
Voor het gehele Bajura kassenproject is ondertussen door sponsors
zo’n 2000 euro bijgedragen. De overige kosten zijn door de Gouwerokse kassenbouwers zelf opgebracht.
Bij dit project is het belangrijk dat
het niet om eenmalige hulp gaat.
De gehele lokale bevolking heeft
hier structureel voordeel van doordat met de opbrengst van de zelfgekweekte groente een schooltje in stand kan worden gehouden!
Uiteraard zijn donaties of sponsoring meer dan welkom! Verdere algemene informatie over de stichting VONK is te vinden op de website www.nepalvonk.nl.
Op de site is ook nadere informatie
te vinden over sponsoring of donatie. Natuurlijk kan ook een bijdrage
direct overgemaakt worden op rekeningnummer 4707950 (ING Bank)
van Stichting VONK Projecten te
Diemen onder vermelding van ‘Kassenbouw Martadi’. De gebroeders
Gouwerok zullen nog een keer op
pad moeten, met uw hulp misschien
al spoedig!

Bouw kassen
Naast Theo en Ellen Gouwerok raakten ook andere leden van de familie
Gouwerok geïnteresseerd in de Nepal projecten. In 2010 werd besloten,
wel onder de paraplu van VONK, een
eigen project op te zetten: de Gou-

Patiënt blogt met humor
vanuit het ziekenhuis
Amstelveen - Ruim drie weken
heeft DJ Rick Leliveld uit Amstelveen in Ziekenhuis Amstelland gelegen. Na een ongeluk op de werkvloer moest Rick geopereerd worden
aan zijn been. In zijn blogs laat Rick
zien dat een ziekenhuisopname ook
leuke momenten kent. Na het ongeluk leek in eerste instantie de schade
aan zijn been mee te vallen, maar een
dag later werd hij toch in Ziekenhuis
Amstelland geopereerd. Een snee
van ruim 30 centimeter was het resultaat en Rick moest in het ziekenhuis herstellen. Om de tijd te doden
en zijn ‘kwetsuur’, zoals hij het zelf
noemt, van zich af te schrijven heeft
hij zijn gehele ziekenhuisopname een
blog bijgehouden. In eerste instantie
informeerde hij via zijn blogs familie

werokse kassen! Door de seizoenindeling in Nepal is de oogsttijd kort.
Mede hierdoor is er in de bergdorpjes regelmatig gebrek aan onder andere verse groenten. Zus Ria had in
Uden een paar plastic kasjes staan
en besloten werd om ook in Martadi dit soort kassen te gaan bouwen. Op deze manier kan de oogsttijd verlengd worden en meerdere
malen per jaar geoogst worden. Na
overleg met een Nederlandse kassenbouwer werd plastic en andere
materialen door de lucht naar Kathmandu getransporteerd. De stalen buizen voor het frame werden
door Theo lokaal in Kathmandu gekocht en alles werd op het dak van
een bus geladen en op transport gezet naar Martadi. Hemelsbreed een
afstand van vierhonderdvijftig kilometer, in de praktijk echter elfhonderd kilometer over vaak onverharde
en rotsachtige paden. Een en ander
ging met veel vertragingen gepaard.
In februari 2011 ging de ploeg Gouwerok voor de eerste keer op weg
om aan de slag te gaan. Theo, Ellen
en dochter Aine, versterkt met broer
Jan uit Aalsmeer en zussen Ria en
Joke reisden via Kathmandu per
binnenlandse vlucht naar Dhangadi. Vandaar zou met twee 4WD jeeps
doorgereden worden naar Martadi.
Helaas waren de Nepalese chauffeurs niet erg ervaren in dit gebied.
Uiteindelijk strandde de groep in het
dorpje Tipada. Hier moest in een
stal worden overnacht: het ‘Bethlehem’ voor de Gouweroks. De volgende dag werd de rest van het traject te voet afgelegd: over zandpaden, karresporen, over rotsblokken
en hangbruggen. Door de vertraging en de bij de bouw opduikende
problemen was het niet mogelijk het
gestelde doel te halen: het bouwen
van twee groentekassen. De in Kathmandu ingekochte stalen buizen
bijvoorbeeld moesten met de hand
in de gewenste vorm worden gebogen. Toen de eerste kas stond moest
de thuisreis weer worden aanvaard.
Het idee dat deze eerste kas dan
toch maar ‘stond als een huis’ werd
al snel de bodem ingeslagen. Reeds
na drie weken bleek hij het onder de
stormachtige bergwinden gedeeltelijk begeven te hebben. Een tweede
expeditie werd opgezet. Na overleg
met de kassenleverancier werden
versterkingsschoren en stormbuizen
bijgeleverd. Samen met dit materiaal gingen Theo en Jan in mei 2011
wederom op stap om eigenhandig
de kas te repareren en indien het
enigszins mogelijk was ook de tweede op te zetten. Ze slaagden er inderdaad in de eerste kas te repareren en te versterken, maar door de
slechte weersomstandigheden vertraagd kwam de tweede kas wederom niet aan de beurt. Opgeven deden de mannen echter niet. Beslo-

ten werd dat de tweede kas er toch
echt in het najaar van 2011 moest
staan. Door de vroeg invallende winter in Nepal moest de expeditie uitgesteld worden tot voorjaar 2012.
Ondertussen bleek de eerste kas
ook niet ‘jakhalsproof’ te zijn.

en vrienden over zijn verblijf in het
ziekenhuis. Maar zijn verhalen blijken een hit, inmiddels heeft hij al bijna 9000 pageviews. In zijn blogs laat
Rick zien dat een ziekenhuisopname
ook leuke momenten kent. Rick heeft
het duidelijk naar zijn zin gemaakt
in het Amstelveense ziekenhuis. Sushi eten met zijn moeder en de eerste
wedstrijd van Nederland op het EK
kijken met vrienden op zijn kamer.
Ook via Twitter houdt hij contact met
zijn omgeving. “Social media is een
prachtig medium als je in het ziekenhuis ligt. Fantastisch dat ik zo contact
kan houden met vrienden en familie,
maar ook dat ik van het ziekenhuis
reacties heb gehad.” Want door een
simpele tweet over zijn lege snoeppot, is deze weer persoonlijk aange-

vuld door een bloglezer en medewerker van het ziekenhuis. Op dag 24
van zijn opname mag Rick thuis verder herstellen. “Thuis zal ik m’n blogs
nog even nalezen als een dagboek.
Toch wel leuk dat dit grapje zo uit de
hand is gelopen”, laat hij in zijn laat-

ste blog weten. Mét de belofte dat hij
ook thuis verder zal schrijven.
Meelezen met Rick?
Kijk op zijn blog: http://rickleliveld.
blogspot.com/ of Twitter:
https://twitter.com/#!/rickleliveld.

Ziekenhuis Amstelland twee
keer prijs beste coschap

Maag-, Darm- en Leverarts mevrouw D.L. Ahen.

Amstelveen - In de categorie ‘Beste specialist’ mocht Maag-, Darm-,
Leverarts mevrouw dr. D.L. Cahen
op 6 juni 2012 de 2e prijs in ontvangst nemen bij de uitreiking van
de Jan Heijlmanprijs in het VUmc.
Voor het beste coschap ging de
tweede prijs naar de vakgroep Interne geneeskunde van Ziekenhuis
Amstelland. De coassistenten van
het VUmc kiezen met de Jan He-

ijlmanprijs voor de beste specialist en het beste coschap. De prijs
gaat naar artsen en afdelingen die
zich inzetten voor het onderwijs in
de masterfase.
De prijs werd uitgereikt door de CoRaad VUmc. MDL-arts dr. D.L. Cahen werd door haar co-assistenten beoordeeld als ‘een enthousiaste en inspirerende vrouwelijke arts.’

Donaties Schipholfonds
voor RKDES en AVA
Aalsmeer - Het Schipholfonds
heeft in het eerste kwartaal van
2012 een bedrag van 115.302 euro
geschonken aan 24 instellingen en
organisaties op het gebied van fysiek bewegen in de omgeving van
Schiphol. De hoogste donaties (van
2.500 euro en hoger) zijn donderdag
14 juni op Schiphol uitgereikt door
het bestuur van het Schipholfonds.
Hoogste donatie. Stichting NK Dressuur Haarlemmermeer organiseerde
van 6 tot 10 juni 2012 in het Haarlemmermeersebos het Nederlands
Kampioenschap Dressuur voor ruiters met een lichamelijke beperking, als onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Dressuur
2012. Het Schipholfonds doneert
aan Stichting NK Dressuur een bedrag van 15.000 euro voor het onderdeel paradressuur. Sportvereniging Door Eendracht Sterk (RKDES)
uit Kudelstaart gaat haar terras aanpassen met nieuwe speeltoestellen
voor kinderen. Het Schipholfonds
maakt deze aanschaf mede mogelijk met een donatie van 8.000 eu-

iranda’
s
m
Momenten

Verzamelwoede

Kinderen die zeurend hun handje
ophouden, vragende ogen, complete dranghekken voor de ingang van
supermarkten. Nou dan weet je wel
waar ik het over heb zeker? Precies,
de (kinder)lokkertjes van de grootgrutters. Het simpele zegeltjes plakken in een spaarboekje is er niet
meer bij, nee, ze willen Wuppies,
Dungans, Beesies, Mini’s, Smurfen, Gogo’s, Monski’s, voetbalplaatjes, Welpies, Disneyfiguren, Muppetpoppen, nóg meer voetbalplaatjes. Je wordt er letterlijk mee doodgegooid. Laatst kocht ik een maaltijdsalade, in een belachelijk oranje plastieken verpakking, en ja hoor
ook daar kwam een of ander oranje figuurtje uitrollen. Lekker tussen
de groene sla en de uien. Voor mijn
gevoel is het een jaar of vijftien geleden begonnen met Flippo’s. Dan
zat er in elke zak chips, van een bepaald merk, een rond schijfje in een
papieren zakje die je dan met je vettige chipsvingers moest open zien
te krijgen. De chips zelf kwam op de
tweede plek. Kinderen sloegen elkaar op schoolpleinen nog net niet
de hersens in. Maar het werkte wel!
Met een ander merk chips nam menig kind destijds absoluut geen genoegen! Nu is het echter een beetje doorgeslagen. Moeders worden
door hun kinderen regelmatig naar
specifieke supermarkten gestuurd,
omdat de verzameling nog niet
compleet blijkt te zijn. Ook op websites wordt er gezeurd om de laatste nummers van dit of dat, want
het voetbalboekje moet natuurlijk vol en de gouden Gogo is zo-

ro. En Atletiekvereniging Aalsmeer
mag voor 6.000 euro (kinder)activiteiten organiseren.
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het Schipholfonds opgericht met als doel de
maatschappelijke
betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Met veel
enthousiasme heeft het Schipholfonds in de afgelopen 17 jaar organisaties en instellingen in de omgeving van Schiphol met donaties gesteund voor het realiseren van projecten op het gebied van cultuur,
welzijn en sport. Sinds de oprichting
in 1994 heeft het fonds bijna 10 miljoen euro uitgereikt.
Het bestuur van het fonds en de directie van Schiphol Group hebben
besloten om met ingang van 2012
een nieuwe invulling aan de activiteiten van het Schipholfonds te geven. Meer informatie is beschikbaar op de website www.schipholfonds.nl
veel waard. Waard? Voor die kinderen? Welnee joh, gewoon hebben,
hebben, hebben. En als alle figuren
op een rij staan, begint er wel weer
een actie in een andere super. Mijn
zoon probeert me altijd in een bepaalde richting te bonjouren, maar
ik laat me niet helemaal gek maken. Hoewel. Ik moet toegeven dat
ik vorig jaar heel enthousiast werd
over de Superdieren, beestenplaatjes met weetjes die in een boek, tegen betaling, konden worden opgeborgen. Op een ruilmiddag, en ik
geloof via Facebook, hadden we de
laatste plaatjes bij elkaar gesprokkeld. En ik voelde me zo blij als een
kind toen het boek vol was. Een
leuk naslagwerk dat zelfs af en toe
nog wordt opengeslagen door mijn
zoon. Volwassenen doen er overigens net zo hard aan mee hoor. Al
is het misschien minder opvallend,
kijk voor de aardigheid maar eens in
je portemonnee hoeveel pasjes met
spaarsystemen erin zitten. Klantenkaarten van de kapper, de drogist,
diverse kledingwinkels, bonuskaarten, kooppunten, stempelkaarten,
bloemenzegels, kaashuisjes, Ducades, noem maar op. Erg hè? Vandaar dat ie zo dik wordt. De helft
kan eruit! Maar nee, dat vinden we
toch weer zonde. Mensen in het algemeen zijn gewoon gek op lokkertjes. We trappen er met open ogen
in. De oranjerage kan overigens direct de prullenbak in, daar is geen
ruilmiddag meer voor nodig na de
deceptie van het Nederlands elftal.
Waar zullen de reclame-mannetjes
en-vrouwtjes nu weer mee moeten
aankomen? Het brainstormen zal
in volle gang zijn. Poezelige Fluffies
misschien? Of harige Doggies. Wat
dacht je van Pippies, Bolkjes of Ekko’s? Alles goed hoor, maar ik verzamel toch nog steeds het allerliefste Euro’s.
Miranda Gommans-Breur

Mooie prijzen voor winnaars
puzzelrit Kudelstaart Knalt
Kudelstaart - Tijdens de feestweek
Kudelstaart Knalt stond zaterdag de
autopuzzelrit op het programma, een
mooie tocht rond Reeuwijk. Renault/
Nissan Nieuwendijk stelde drie prachtige prijzen beschikbaar. Een VIP-arrangement naar Trophy of the Dunes

op het circuit van Zandvoort werd gewonnen door de equipe van Peter en
Klaas Zethof, equipe Edwin Burgers
sleepte een weekend rijden in een
Renault Mégane Cabriolet in de wacht
en Lex Voorn mag zijn auto gratis APK
laten keuren bij Nieuwendijk.

Ze geldt als een goed voorbeeld van
een prettige docent voor zowel het
vak inhoudelijk als de communicatieve kant. Met een commentaar als
‘Zij heeft het coschap voor mij gemaakt!’ heeft dr. Cahen deze prijs
zeer verdiend. De eerste prijs werd
in ontvangst genomen door drs.
M.K. Bomers, van de vakgroep interne geneeskunde van het VUmc.

stelland in de prijzen. De vakgroep
interne geneeskunde werd tweede,
naast gynaecologie van het Spaarne ziekenhuis (eerste prijs) en interne geneeskunde van het Waterland ziekenhuis (derde prijs). De internisten werden geroemd vanwege
de goede opbouw van het coschap,
de goede begeleiding, feedback en
de goede sfeer, leefomgeving en het
teamgevoel binnen de vakgroep. De
Jan Heijlmanprijs is een onderwijsprijs die sinds 1995 wordt uitgereikt.
De prijs is vernoemd naar oud onderwijscoördinator dhr. Jan Heijlman, die als eerste deze prijs gewonnen heeft.

De derde prijs was voor dr. M.A.
van Houten van de vakgroep kindergeneeskunde van het Spaarne
ziekenhuis. Ook voor het beste coschap werd een verkiezing gehouden. Ook hier viel Ziekenhuis Am-
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Beroepsvisser Theo Rekelhof viert feestje

KZN Assurantiën 3 jaar
Aalsmeer - KZN Assurantiën B.V.
bestaat nu ruim drie jaar. In gesprek
met Liesbeth Stavast en Reinier
Geurts in het professionele kantoor
aan de Zwarteweg 121.
Is het niet lastig om in zulke moeilijke jaren een bedrijf op te bouwen?
“De periode 2009 tot nu kenmerkt
zich door een aaneenschakeling
van onverwachte gebeurtenissen.
Men noemt dat crises. Ons uitgangspunt om voor iedereen echt
klaar te staan en goed werk te leveren heeft er toe geleid dat veel bedrijven en particulieren ons hebben
weten te vinden. Bedrijven, particulieren, allemaal moeten ze wat bezuinigen en wij proberen ze daarbij
te helpen. Wij zijn geen borstkloppers, maar durven wel te zeggen dat
elke relatie nog altijd blij met ons is.
En wij uiteraard ook met hen! Professioneel goed werk leveren en iets
méér doen dan een relatie verwacht
is nog altijd ons devies. Wij groeien
nog elke dag!”
Nog altijd met z’n tweeën?
“Aan de voorkant wel. Hoewel wij
regelmatig worden geholpen door
iemand die aan de H.E.S. studeert.
Aan de achterkant (onze backoffice)
werken er wel meer: circa 120. Onze
keuze om met een Service Provider
te werken was echt een juiste keuze. Onze relaties zijn voor ons het
belangrijkste. Daar geven wij aandacht aan. Groot is zeker niet mooi
en goed, integendeel. Het draait om
echte aandacht en goed luisteren.
Wij investeren wel in pensioenen en
mogelijk in de nabije toekomst ook
in hypotheken.”
Hoe krijgen jullie nou relaties in deze
lastige tijden?
“Haha, het wordt eentonig. Goed je
werk doen wordt zeer gewaardeerd
en regelmatig leidt dit tot nieuwe introducties. Natuurlijk helpt ook de
naamsbekendheid die wij hebben
via kleine en grotere advertenties en
– vooral - mond tot mondreclame.
Eigenlijk hoeven wij niet op de acquisitietoer. Daar zijn wij overigens
ook de mensen niet voor. En een introductie is vele malen sterker!”
Merken jullie veel van Internetconcurrentie?
“Het is alleen maar fijn als relaties
voorbereid zijn en weten wat ze willen. Internet kan dan een steun zijn.
Maar onze klanten hebben inmiddels wel gemerkt dat Internet lang
niet alles is. Het lijkt allemaal zo
mooi maar de praktijk is vaak anders. Wij durven nu wel te stellen

Nederland verzekert zich wel tegen
alles, toch?
“Nederlanders, en zeker Aalsmeerders zijn van nature zuinige mensen. Zij beschermen hun zaken die
vaak met hard werken zijn verkregen. Daar is niets mis mee. Maar wij
vinden wel dat je realist dient te blijven. Als je met mensen praat zien zij
dat zelf ook wel.”
Jullie branche staat wel in de picture.
Baart dat zorgen?
“Ons niet, vele collega’s wel. Neem
de wetgeving en gerechtelijke uitspraken. Die leggen een hele zware
druk op je organisatie. Als je al langer bestaat, moet je drastisch maatregelen nemen en een andere koers
gaan varen. Wij konden bij de start
in 2009 daar al rekening mee houden.”
Maar ja, die woekerpolissen.
“Daar zit inderdaad veel pijn. Wij
merken dat ten minste wekelijks.
Maar iedereen weet dat het al jaren
fout zit. Onderneem als kantoor dan
actie en zorg er voor dat er een aanvaardbare oplossing komt. Ga in gesprek en wacht niet apathisch af tot
de klant zelf komt. Dan zijn de rapen gaar. Elke week helpen wij relaties met het zoeken naar betere en vooral veiligere alternatieven.
Dat kan echt hoor. Maar er moet
wel een doel zijn. Als dat ontbreekt
is ons advies: stoppen!”
En de rol van de verzekeraars?
“Helaas, in dit verband zeggen wij:
Beroerd.
Als je 6 jaar bezig bent met compensatie-regelingen word je echt
ongeloofwaardig.
De goede niet te na gesproken maar
die zijn op minder dan een hand te
tellen!”
Wat gaat de toekomst brengen?
“Wat ons betreft vol vertrouwen,
hoewel de vele studies die wij moeten volgen om je vergunning te behouden wel een blok aan het been
zijn. Aan de andere kant is het niet
verkeerd. Je bent professioneel en
daar heeft een cliënt altijd baat bij.”
Nog een afsluitende opmerking?
“Gas, licht, bedrijfskosten, het zijn
allemaal kosten. Verzekeringen zijn
dat ook dus kijk daar ook naar. KZN
helpt graag en iedereen weet: U beslist, KZN helpt u daarbij.”

Uit je dak bij MC Meubelen
Amstelhoek - Tijdens deze EK-periode kunnen klanten bij MC Meubelen uit hun dak gaan door te profiteren van zeer aantrekkelijk geprijsde meubelen. Want MC Meubelen houdt showroomuitverkoop!
Sla nu uw slag want de kortingen
lopen op tot 50 procent. Dat is pas
scoren! Overigens heeft deze prettige boodschap wel degelijk met het
(echte) dak te maken, want het pand
van MC Meubelen aan de Amstelkade 36 is toe aan een nieuwe dakbedekking.

Vissersboot Duc in Altum
50 jaar in de vaart

dat wij beter zijn. Enige reden is dat
je een relatie goed kent en weet wat
er speelt. Andere oplossingen zijn
dan vaak beter.”

tig geluid is in deze toch wel steeds
duurdere tijden.” MC Meubelen is alweer 11 jaar gevestigd aan de Amstelkade, op vijftig meter afstand van
de hoek met de Piet Heinlaan aan
de Amstel. Van het pand bestaat het
vermoeden dat het vroeger een koelhuis is geweest. Het beschikt over
heel mooie halfronde antieke raampartijen en staat op een plaats met
er achter nog een fraai pand dat oogt
als een historische fabriek.

“Letterlijk er af halen gebeurt niet,
maar er komt wel een nieuwe dakbedekking overheen. Een dezer dagen wordt met de werkzaamheden
begonnen. Dat is hard nodig, want
wij hadden op verschillende plaatsen lekkage en het water drupte in
de showroom. Dat kan natuurlijk
niet. Het dak op zich is al aardig oud,
want het pand dateert oorspronkelijk van de jaren twintig in de vorige eeuw.

Kortom, een interessante locatie.
Niet in de laatste plaats voor de collectie meubelen van Henders & Hazel (HH) die MC Meubelen in de
showroom heeft staan. Die is breed
in stijl, uitvoering en kleur; van modern tot klassiek en heel aantrekkelijk geprijsd. Hier kan men naar eigen
smaak zijn meubelcollectie samenstellen, van eetkamersets tot bankstellen, gemakkelijke stoelen, fauteuils, kasten en prachtige houten
tafels. Maar ook moderne salontafels
en niet te vergeten woondecoraties.

Tussentijds is de dakbedekking wel
eens vervangen natuurlijk, maar nu
werd het weer tijd. Het gebeurt in
twee keer. Eerst de showroom en
daarna het magazijn”, vertelt eigenaar Kevin de Jong van MC Meubelen opgewekt weten. “Daar zullen
onze klanten overigens geen hinder
van ondervinden, want de showroom
blijft gewoon open. Sterker nog, zij
kunnen volop profiteren van talrijke aanbiedingen want tegelijkertijd
houden we showroom uitverkoop.
Wij veronderstellen dat dit een pret-

Adviezen krijgt u van zowel Kevin als
zijn collega Jurgen Creyf en van een
charmant ogende vrouwelijke stagiaire uit de stal van Jan des Bouvrie, luisterend naar de fraaie naam
Kayleigh. Al met al reden genoeg
om tijdens de EK-weken eens langs
te gaan bij MC Meubelen om tegen
sterk gereduceerde prijzen het interieur van uw eigen woning een ander aanzien te geven of op te leuken.
Eerst meer weten? Bezoek dan de
website: www.mcmeubelen.nl of bel
met 0297-527733.

Wilma klant van de maand bij
winkeliervereniging Centrum
Aalsmeer - Tussen het Molenpad
en de Zijdstraat komen 34 appartementen, ruim 2000 vierkante meter nieuwe winkelruimte, een parkeergarage voor bewoners en ondernemers en openbare parkeerplaatsen. De eerste paal is half mei
de grond ingegaan. Zolang de bouw
duurt verrast de winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum een keer
per maand een klant met een mooi
boeket van Bloembinderij Raymond.
Een bedankje voor de trouwe klanten van het winkelgebied! Jan Joris van der Zwaard van dierenspeciaalzaak Discus van der Zwaard
mocht op vrijdag 1 juni als eerste
een prachtig boeket uitreiken aan

één van zijn klanten. De gelukkige
is Wilma Harte geworden en zij reageerde enthousiast op deze actie
van de Winkeliersvereniging. Wilma
Harte is regelmatig in Aalsmeer
Centrum te vinden, omdat zij hier
goed kan slagen voor haar dagelijkse boodschappen. En niet alleen
voor haar dagelijkse boodschappen
is zij in het gezellige centrum te vinden, maar ook voor kleding, schoenen en alles wat een gezin zoal nodig heeft. Wilma is tevreden over het
winkelaanbod, maar een modezaak
met betaalbare kleding voor jongens van een jaar of 20 en een winkel met luxe cadeauartikelen zijn
van harte welkom!

Zorgcentrum Aelsmeer krijgt
drie sterren voor gastvrijheid
Aalsmeer - In de visie van Zorgcentrum Aelsmeer staat de bewoner
centraal. Uitgangspunten zijn gericht op het voldoen aan de wensen
en behoeften van de ouderen ook
in Aalsmeer. Gastvrijheid is het thema van het zorgcentrum voor 2012,
waarvoor allerlei extra activiteiten
worden ontwikkeld en bestaande activiteiten opnieuw worden besproken. Hierbij wordt ook gekeken
naar de behoefte van de oudere bewoners in Aalsmeer. In maart werd
het zorgcentrum benaderd met de
vraag of het wilde meedoen aan het
jaarlijkse onderzoek: ‘Gastvrijheid in
de zorg’, een initiatief van verschillende zorgorganisaties. Als je gastvrijheid als thema hebt, kun je natuurlijk niet weigeren. Op donderdag 15 maart kwamen twee afgevaardigden van de zorgorganisatie een dagje meelopen om de verschillende kanten van het zorgcentrum onder de loep te nemen. De
mogelijkheden van de maaltijdvoorzieningen werden ook met hen besproken en tijdens het nuttigen van
de lunch knoopten zij gesprekjes aan met de bewoners. Voor alle
medewerkers was het toch wel een
spannende dag, want je wil natuurlijk wel goed beoordeeld worden.
Gastvrijheid staat of valt met echte gastvrije bejege¬ning. Na het be-

zoek was het afwachten tot 7 juni. Op donderdag 7 juni werd, tijdens een groot landelijk congres,
aandacht geschonken aan de top
tien van Nederland in gastvrijheid.
Ook werd de Gastvrijheidszorg met
ster¬ren gids 2012 gepresenteerd.
Zorgcentrum Aelsmeer kreeg drie
van de vier sterren, een heel mooi
resultaat. In de gids Gastvrijheidszorg staat bij complimenten: korte
lijnen, contact dorpsgemeenschap,
benaderbaar management, tuinen,
bejegening. Bij gastvrijheid had
men geschreven dat het zorgcentrum een huis is met een open deur.
Dat de bewoners van de aanleunwoningen, de bezoekers en mantelzorgers er gewoon bij horen en de
bewoners veel aandacht krijgen van
goed geschoolde medewerkers die
weten hoe het hoort. De bewoners
voelen zich prettig en veilig. Zorgcentrum Aelsmeer is zeer tevreden
met het behaalde resultaat, vooral
als Gastvrijheid het aandachtspunt
is voor 2012. Als er dan al halverwege het jaar 3 sterren voor worden
gegeven, zal het aan het eind van
het jaar alleen maar beter zijn. Op
naar de 4 sterren! Voor meer informatie over Zorgcentrum Aelsmeer
kan gekeken worden op www.zorgcentrumaelsmeer.nl. Bron: Amstelveenweb.com.

Gratis zeilen en surfen bij
Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer is
in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid
tot een veelzijdig en bruisend bedrijf, een begrip in de wijde omgeving en dé plek voor ontspanning en
ontmoeting. Deze bloeiende onderneming met de unieke mix van persoonlijke aandacht, professionaliteit én plezier wordt met passie geleid door Peter de Wit. Meer dan 40
jaar zeilschool, 40 jaar zeilen, 40 jaar
een bron van inspiratie en plezier.
Verveelt het nooit? “Nee”, zegt Peter
uit de grond van zijn hart. “Het avontuurlijke samenspel van de mens met
de natuurelementen geeft altijd verrassingen: de wisselende weersomstandigheden, de niet te voorspellen mens en daarbij op koers zien
te blijven.” Vele Aalsmeerders en ‘regio-ers’, volwassenen, jeugd en kinderen, zijn via de zeilschool geïnteresseerd geraakt in de watersport en
meer nog: gepassioneerd geraakt!

De zeilschool is continue bezig met
vernieuwing, dit betreft zowel de opleidingen als de goed onderhouden
vloot. Er wordt onder meer gevaren
in Optimisten, Laser-Pico’s, Randmeren, Valken, Flytours, Lasers, Laser-Vago’s, 29-er, Laser 2000, Catamaran Nacra 570, Ludic, en O’pen
Bic. Zeilschool Aalsmeer wordt erkend en gecontroleerd door de
Commissie Watersport Opleidingen
(CWO) en de internationale organisatie Verband Deutsche Wassersport Schule (VDWS), Zij staan garant
voor een hoge kwaliteit aan opleidingen en een uniforme manier van diplomering. Beide instanties zijn internationaal erkend, waardoor wereldwijd met dit diploma een zeilboot
gehuurd kan worden of les gegeven
kan worden.
Cursussen en zeilweken
De zeilschool biedt een scala aan

Kudelstaart - Visserijbedrijf Rekelhof in Kudelstaart is een traditioneel
familiebedrijf dat vier generaties geleden in 1830 is gestart. Theo Rekelhof nam in 1991 het bedrijf van
zijn vader en oom over en is als enige beroepsvisser op de Westeinderplassen over gebleven. Afgelopen zaterdag 15 juni was er reden
voor een feestje, want de grote vissersboot was ‘jarig’. De boot, die de
naam Duc in Altum draagt, is al 50
jaar in de vaart. Met een open dag
en een receptie stond het visserijbedrijf stil bij de afgelopen jaren.
De naam Duc in Altum is door pastoor Van de Berg gegeven, toen hij
50 jaar geleden de boot doopte voor
de tewaterlating. “De boot is officieel gedoopt met wijwater, niet met
champagne”, vertelt de enthousiaste Theo. Duc in Altum betekent officieel ‘steek af naar de diepte’ of
‘ga naar diep water’. Het visserijbedrijf was en is erg blij met de stevige
vissersboot, want daarvoor konden
ze alleen met roeiboten het water
op wat bij onstuimig weer niet echt
handig is. Theo vertelt in een korte toespraak trots dat de boot ouderwets gebouwd is, zonder bouwtekening. De boot beschikt over
een grote bun waar zo’n 1.500 kilo
vis in bewaard kan worden tijdens
de vaart. De boot is inmiddels vele
reparaties en drie motoren verder
en momenteel zit er een 70pk motor in. De Duc in Altum is een markante verschijning op de Westeinder en heeft naast vissersboot ook
een paar keer dienst moeten doen
als dreg- en reddingsboot en leuk is
dat hij werd gebruikt in een cliffhanger van Goede Tijden Slechte Tijden
toen jaren geleden Reinout Oerlemans in het water viel.
Zaterdag begonnen de feestelijkheden met een open dag, waarbij iedereen welkom was om een kijkje
op het bedrijf te nemen. De gevangen vis wordt veel verkocht aan res-

mogelijkheden om het zeilen en surfen te leren en te verfijnen van begin maart tot half november, 7 dagen per week, inclusief de avonden.
De weekcursus loopt van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur, met uitzondering van de
woensdag die later eindigt vanwege
de overheerlijke zeilschoolbarbecue
bestemd voor alle cursisten. Ook kan
privéles genomen worden. Er wordt
een boot inclusief instructeur voor
minimaal 2,5 uur gehuurd. De cursist
mag meerdere mensen meebrengen
om samen de les te volgen. De uurprijs voor de boot blijft gelijk. Een les
op eigen zeil- of motorboot is ook
mogelijk. De groepslessen zijn altijd
van 10.00 tot 17.00 uur en zijn ook individueel te boeken. Er wordt gezeild
met leeftijdsgenoten en er wordt met
het zeilniveau rekening gehouden.
Tevens biedt Zeilschool Aalsmeer
losse lesdagen, meerdaagse cursussen en zeilweken en jeugdmiddagen
op woensdag in het voor- en najaar.
Ook is er gelegenheid om te vrij te
zeilen op de vrijdagmiddagen. Dit
is voor de enigszins ervaren zeiler.
Voor veiligheid en advies vaart er altijd een ervaren instructeur mee. En
voor de allerkleinsten heeft de Zeilschool de spettercursus in haar lespakket. Voor hen die al 5 of 6 jaar
zijn en graag kapitein willen zijn op
een eigen boot én al kunnen zwemmen of watervrij zijn. Spetteren kan
in alle cursussen in het voor- en naseizoen en in alle zomerweken. Het
zijn altijd halve dagen. Zeilen Zonder
Zorgen is voor hen die geen behoefte hebben aan of (nog geen) energie
voor het leerelement en wel graag
het water op willen. Genieten van het
geklots van het water, de wind door
je haren en de zon op je huid, terwijl
de dagelijkse beslommeringen oplossen. Nieuwe energie komt vrij en
wie weet breekt er een impuls door
om zelf de koers te bepalen.

taurants, maar Rekelhof rookt en fileert ook zelf voor verkoop in zijn eigen winkel. Daarnaast geeft hij veel
lezingen bij bedrijven en scholen en
heeft hij de mogelijkheid om mee
te gaan vissen, een rondleiding op
het bedrijf te krijgen, paling te roken en uiteraard te genieten van
een broodje paling. Cadeaubonnen
voor dit leuke uitje zijn verkrijgbaar
bij de VVV Aalsmeer of bij het Rekelhof aan de Herenweg 32a zelf.
Theo werd tijdens de gezellige receptie, die hij voor familie, vrienden
en klanten gaf, goed verwend met
cadeautjes. Zijn vrouw Marjon gaf
hem een mooie verrekijker cadeau
‘voor een ruime blik op de toekomst’.
Theo reageerde hier vrolijk op met
“kan ik eindelijk de illegale peurders
vinden”, waarbij meteen een aantal
van de aanwezige ‘Illegale Peurders’
wegdoken achter andere gasten.
Op de receptie was als gast ook tvpersoonlijkheid Prem Radhakishun
aanwezig. Voor zijn programma ‘Wat
gebeurt er met mijn bedrijf als ik er
niet meer ben?’ is het gezin Rekelhof gefilmd. Theo heeft in zijn drie
kinderen waarschijnlijk geen opvolger voor het visserijbedrijf. Dit programma wordt aanstaande dinsdag
26 juni op Nederland 1 om 21.30
uur uitgezonden. Theo vist nog traditioneel met fuiken en lijnen op paling, snoekbaars en in de winter ook
op brasem. Helaas krijgt hij steeds
veel meervallen in zijn netten, wat
hem zorgen baart. “Meervallen zijn
rovers en als er niets aan gedaan
wordt, leven er over een aantal
jaar geen andere vissen meer in de
Westeinder,” vertelt de beroepsvisser in hart en nieren. Maar zaterdag
had hij geen tijd om daar over na
te denken, want toen was het een
feestelijke dag, waar hij met veel
plezier op kan terugkijken. Meer informatie over het bedrijf is te vinden
op www.rekelvis.nl.
Door Ilse Zethof

Scholen en uitj es
De zeilschool kent vele voordeeltips,
zoals de 6 dagen voordeelkaart, 10
uren privéles voordeelkaart en diverse kortingen als je in hetzelfde
zeilseizoen een meerdaagse cursus
hebt gevolgd.
Zeilschool Aalsmeer gaat ook met
zijn tijd mee wat betreft zijn aanbod
van bijzondere zeilschoolgerelateerde activiteiten, zoals het schoolzeilen, waarbij klasgenoten kennis met
elkaar maken of als onderdeel van
het sportprogramma en de zeilactiviteiten voor scholen en kinderdagverblijven in het kader van de naschoolse opvang. Verder biedt de zeilschool
al vele jaren de cursus klein Vaarbewijs 1 en 2, een professionele opleiding voor CWO/ VDWS zeil- en surfinstructeur en de mogelijkheid om
evenementschipper te worden.
En wie iets te vieren heeft: Zeilschool Aalsmeer is dé ideale locatie
om iets te vieren al dan niet in combinatie met een smakelijke barbecue en zeilprogramma. Ook voor bedrijfsuitjes, kinderpartijtjes, of een
kop koffie ben je van harte welkom
bij dit veelzijdige en gezellige bedrijf.
Geniet van het gezellige terras en de
sfeervolle horecaruimte (een voormalige kweekkas) met open haard
en bar.
Om een nog breder publiek, waaronder nieuwe inwoners van de regio Aalsmeer, kennis te laten maken met de watersport, organiseert
zeilschooleigenaar Peter de Wit een
gratis zeil- en surfmiddag op zaterdag 14 juli van 14.00 tot 17.00 uur. Ervaren instructeurs nemen de deelnemers mee het water op. Meld je zo
spoedig mogelijk aan via de website
www.zeilschoolaalsmeer.nl, want vol
is vol! Voor informatie en aanmelding
kan de website bekeken worden of
bel 0297-320122.
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Geslaagd: Vlag en tas uit!
Aalsmeer - Het was feest afgelopen woensdag 13 en donderdag
14 juni voor vele leerlingen van het
voortgezet onderwijs.
Na lang wachten brak de dag van
de telefoontjes aan. Wel of niet geslaagd, de zenuwen namen toe.
Toch heel wat opgeluchte en vrolij-

Vaders worden verwend
in de Ophelialaan

ke gezichten na afloop van de berichten. Zij kregen het verlossende woord te horen: Geslaagd. En dit
betekent juichen en feesten en natuurlijk kenbaar maken dat het diploma binnen is door de tas en de
vlag uit te hangen! Geslaagden: Gefeliciteerd!

Profiteer tot 1 juli bij Nissan Nieuwendijk

Nissan Qashqai met hoge
korting en belastingvoordeel

EK prijsvraag gaat door!
Aalsmeer - De stapel deelnemers
aan het EK spel van de Nieuwe
Meerbode die Oranje als winnaar
had getipt, ligt inmiddels in de prullenbak. Nederland heeft ‘dik’ verloren, drie wedstrijden, de oranjekoorts is weer in de tenen gezakt. Er
zijn echter ook diverse EK spel deelnemers, die hun blikken op andere landen hebben gericht. Duitsland
wordt veel als nieuwe kampioen getipt, ook Italië en Frankrijk hebben
een groot aantal fans en op het temperament van Spanje is gegokt. Deze drie landen gaan nu in de kwartfinales met Tsjechië, Portugal, Griekenland en Engeland uitmaken wie
door mogen naar de halve finales.

De kwartfinales beginnen vandaag,
donderdag 21 juni, en duren tot en
met zondag 24 juli. De halve finales worden gespeeld op woensdag
27 en donderdag 28 juni en op 1 juli gaat de nieuwe Europees kampioen zich bekend maken. Daarna
volgt snel de uitslag van het EK spel
van de Nieuwe Meerbode. Overigens stonden alle ondernemers die
in hun advertentie de uitslagen van
oranje voorspelden, net als heel veel
Nederlanders, onbaatzuchtig achter
oranje. Allemaal fout, jammer hoor!
Wie niet van voetbal houdt, heeft
vast na zondag opgelucht adem gehaald: “Weer klaar met die gekte.”
Kan ook.

Uithoorn - Het zal u niet ontgaan
zijn dat per 1 juli de voorwaarden
voor autobelastingen worden aangescherpt. Wie de fiscus een stap voor
wil zijn, doet er daarom goed aan nog
voor 1 juli een nieuwe auto aan te
schaffen en zodoende te profiteren
van de huidige gunstige BPM-regeling en het lage bijtellingstarief. Nissan Nieuwendijk doet de klant een
zeer aantrekkelijk aanbod. Wie voor
1 juli kiest voor een nieuwe Nissan
Qashqai profiteert niet alleen van de
belastingvoordelen maar tevens van
maar liefst 2.500 euro korting op alle modellen, inclusief de populaire
Nissan Qashqai Visia. Dankzij de bijzondere mix van SUV, MPV en stationwagen is de Qashqai de afgelo-

pen jaren een van de meest verkochte Japanse auto’s geworden. De Nissan Qashqai biedt een uitstekende
prijs-kwaliteitsverhouding en overtuigt met zijn gebruiksvriendelijkheid. Standaard heeft elke Qashqai
Bluetooth-telefonie, cruise-control
en airco. Eén van de nieuwste opties
is de Around View Monitor. Camerabeelden geven een compleet overzicht van de omgeving van de auto:
handig bij het parkeren. Reageren is
vooruitzien, wie slim is gaat daarom
razendsnel naar Nissan Nieuwendijk
en neemt een snelle en verstandige
beslissing. Nissan Nieuwendijk is te
vinden aan de Zijdelweg 53 in Uithoorn. Alvast een kijkje nemen kan
op www.nissan-nieuwendijk.nl.

Aalsmeer - Bij de supermarkten van
Hoogvliet is vanaf woensdag 27 juni
het superleuke vakantie doeboek 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 vakantie doeboek staat deze keer
helemaal in het teken van Nederland.
Het grappige winkelwagentje Verrie

Voordelig beleeft in het vakantie doeboek spannende avonturen in ons eigen landje! Met de kleurwedstrijd maken kinderen kans op leuke prijzen,
zoals een geweldig skateboard of een
mooie step! De kleurplaten moeten
voor 3 september ingeleverd zijn in
de Hoogvliet supermarkt om kans te
maken op één van de prijzen. Het vakantie doeboek is gratis verkrijgbaar.
Wees er wel snel bij, want op is op!

J. van de Put Fresh Cargo

Mijdrecht - Zaterdag 23 juni aanstaande van 11.00 tot 15.00 uur
opent Korver Makelaars haar deuren om belangstellenden te informeren over twee fantastische
nieuwbouwprojecten dat zij in portefeuille heeft. “Het leuke is dat het
om twee totaal verschillende projecten gaat met twee totaal verschillende doelgroepen”, vertelt
John Korver. “Aan Hofland worden 12 starters- of senioren appartementen gebouwd, comfortabele appartementen met 1 of 2
slaapkamers, een eigen parkeerplaats en op korte afstand van de
winkels.”
De appartementen varieren van 58
tot 69 vierkante meter en de vanafprijs is een spotgoedkope 159.000
euro, vrij op naam. “Het gebouw
krijgt twee hoofdentrees elk met
toegang naar 6 woningen. Door
deze architectuur lijkt het net alsof
er vier verschillende woonhuizen
staan. Heel bijzonder”, aldus de
makelaar. En een complete inrichting met eigenparkeerplaats achter het gebouw! Aan Bozenhoven
wordt op de locatie waar nog niet
zo lang geleden de verlichtingszaak van Zuidervaart gevestigd
was, 11 grote en luxe uitgevoerde appartementen gebouwd. “Dit
project kenmerkt zich door twee
kleinschalige gebouwen met het
groene, afsluitbare binnenterrein.
De twee gebouwen hebben hun
eigen karakteristieke en hoogwaardige uitstraling. Een geweldige plek om veilig en riant te wonen, u kunt hier oud worden!”, aldus Korver. “U kunt uw eigen sloep
aan uw eigen tuin aanleggen als
u voor een benedenappartement
aan de waterzijde kiest, u kunt op

de tweede verdieping genieten
van een open nok waardoor u een
geheel eigen sfeer krijgt. Ook krijgen de bovenste etages de mogelijkheid van een royaal en vrij dakterras.” Alle woningen beschikken
over twee terrassen, een zeer grote
living met aansluitend een woonkeuken, twee prima slaapkamers
en een grote badkamer.
Er wordt niet bezuinigd op detals
als kamer en-suitedeuren, keuken
en sanitair-inrichting en elk appartement heeft twee eigen parkeerplaatsen. Neem daarbij de
ideale locatie op loopafstand van
de winkels en het plaatje is compleet! De oppervlakte begint bij
minimaal 111 vierkante meter en
een koopprijs vanaf 425.000 euro,
vrij op naam. Loopt u gerust even
binnen op zaterdag 23 juni aanstaande bij de makelaar om een
uitgebreide toelichting te krijgen
over deze nieuwe woningen, de
koffie staat klaar!

Muziek op het
Rozenplein
Aalsmeer - Op woensdag 4 juli van 20.00 tot 21.00 uur, bij goed
weer, geeft het koor Trumpets of
de Lord een openluchtconcert op
het Rozenplein, hoek Karper- met
Koningsstraat, in Nieuw Oosteinde. Het koor staat onder leiding van
Rob van Dijk . Wie wil zitten, wordt
aangeraden een (kap)stoeltje mee
te nemen. Een half uur van tevoren
zal de Oost-Inn-bus er staan voor
een lekker kopje koffie of fris.

Arjan en Dean van der Hoek komen
uit Kudelstaart en komen regelmatig
naar de Ophelialaan. Zij vinden het
een prettige straat, erg opgeknapt
en fijne parkeervakken voor de win-

kels! Arjan en Dean komen uitsluitend voor de vis in de Ophelialaan.
Hiermee doelen ze op een visje eten
bij de visboer Veerman, maar ook
op visspullen kopen bij René Jagerman. En daarom kwam dit cadeau
dubbel goed terecht bij deze visliefhebbers, want ook de traktatie bevat een visje! Het cadeau was namelijk een staatslot, verpakt in een cadeau envelopje met daarop een grote vis! En nu maar hopen dat deze
vis goed gaat happen bij Arjan en
Dean van der Hoek! De Opheliawinkeliers wensen alle vaders heel veel
geluk toe als ze op 10 juli de hengel gaan ophalen om te kijken wat
er aan het haakje is blijven hangen!

Vakantie doeboek Hoogvliet

Greenport onderneming in juni:

Nieuwbouw informatiedag
bij Korver Makelaars

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
konden vaders heel goed winkelen in de Ophelailaan. Er werden
een heel veel cadeautjes uitgedeeld
door de Opheliawinkeliers aan alle
winkelende vaders! De Opheliawinkeliers zien graag ook vaders winkelen, en vanwege vaderdag kregen
daarom uitsluitend vaders dit keer
een presentje. Maar ook de kinderen delen in de feestvreugde mee,
zoals hier op de foto blijkt.

Aalsmeer - Deze maand staat Moniek van de Put, directeur van J. van
de Put Fresh Cargo Handling centraal als Greenport Aalsmeer Onderneming van de maand. J. van de
Put Fresh Cargo Handling is een logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in de afhandeling van bederfelijke goederen, zoals bloemen, planten, groente en fruit. Moniek: “Tijdens de teelt van bederfelijke goederen wordt veel aandacht
besteed aan de kwaliteit. Wij zorgen
ervoor dat die kwaliteit ook tijdens
het transport behouden blijft. Wij
nemen de klant alle zorgen uit handen met betrekking tot transport,
douane afhandeling, koeling, opslag
en distributie. J. van de Put Fresh
Cargo Handling verzorgt zowel import, export, transit, luchtvracht en
zeevracht. En dit alles doen we 7 dagen per week, 24 uur per dag.” Het
bedrijf bestaat 35 jaar en is toonaangevend in de branche. Moniek
licht toe: “Vorig jaar zijn wij overgenomen door Kuehne + Nagel, waarmee we in één keer de beschikking
hebben gekregen over een wereldwijd netwerk. Door de aansluiting
kunnen wij het bedrijf efficiënter
organiseren, alsmede toegevoegde waarde bieden aan onze klanten.
Wij vullen elkaar erg goed aan. Wij
onderscheiden ons door de zaken
operationeel dusdanig goed te regelen, dat de dienstverlening aan de
klanten altijd op een efficiënte manier gedaan kan worden, waarbij de
klant toch een op maat gesneden
service krijgt. Vanuit onze vooraanstaande positie hebben wij oog voor
de mondiale ontwikkelingen op het
gebied van de logistieke stromen en
daar spelen we dan op in.“
Bereikbaarheid en duurzaamheid
“Van alle thema’s waar Greenport
zich voor inzet vind ik bereikbaarheid het meest belangrijk”, aldus
Moniek. “Wij hebben dagelijks en 24
uur per dag met ruimte en bereikbaarheid te maken. Zo’n 40 vrachtwagens en 45 personenauto’s op de
weg is een grote kostenpost, dus
tijd (bereikbaarheid) speelt een grote rol. Op Schiphol hebben wij ACN
als branche organisatie die zich in-

zet voor onze belangen, maar voor
de Aalsmeer regio speelt Greenport
Aalsmeer daarin een belangrijke rol.
Los van de inzet van deze organisaties vinden wij dat wij als bedrijf ook
zélf in actie moeten komen en wij
zetten ons dan ook altijd, op diverse
manieren, in om te zorgen voor verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid. En als onderneming,
gespecialiseerd in logistiek, denken wij dat wij daar soms wel goede
ideeën over hebben.” Duurzaamheid
is een steeds belangrijker onderwerp. Dat merkt Moniek ook in de
dagelijkse praktijk: “Wij merken dat
onze klanten daar ook steeds meer
op gaan letten. Het is om die reden
dat wij in onze panden, zowel in de
kantoren als ook in de loodsen en
de koelcellen, steeds investeren in
energiebesparende zaken. Ook het
brandstofgebruik van de vrachtwagens is een belangrijke issue. De inzet van LZV (lange voertuig) is een
voorbeeld van duurzaam transport.
Het is jammer dat dit type voertuig
nog steeds niet is toegestaan in de
ons omringende landen. Efficiënt
transport en een goede planning
van de zendingen draagt uiteraard
ook bij aan duurzaamheid en milieu
om op die manier onnodige ritten te
voorkomen. Hier is inbreng van de
klanten ook gewenst.”
Zakenpartner en goede werkgever
Niet alleen bereikbaarheid en duurzaamheid zijn voor J. van de Put
Fresh Cargo Handling van belang.
Moniek vertelt: “Voor ons is arbeidsmarkt en onderwijs ook zeker een belangrijk thema. Naast
een betrouwbare zakenpartner willen we ook een goede werkgever
zijn,waarbij we het beste uit onze
mensen willen halen. Binnen onze organisatie is veel ruimte om opleidingen te volgen en/of door te
groeien. Een organisatie als Greenport Aalsmeer draagt bij aan ontwikkeling van de sector. Als bedrijf
is het zaak om met branche organisaties van gedachten te wisselen
over de behoefte van de bedrijven,
maar óók belangrijk om de deur
open te stellen voor stagiaires en
bedrijfsbezoeken.”

Now or Never Festival bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Voor wie op zoek is naar
een betrouwbare Renault top occasion is het tot en met 24 juni ‘Now
or Never’ bij Nieuwendijk. Tijdens
het Now or Never Festival zijn alle Renault Top Occasions extra aantrekkelijk dankzij de mogelijkheid
van een financiering tegen 0 procent
rente en messcherpe prijzen. “Onze Renault Top Occasions zijn nauwelijks van nieuw te onderscheiden”,
vertelt verkoopadviseur Timo Peters.
“Alleen streng geselecteerde occasions die maximaal vijf jaar oud zijn,
kunnen Renault Top Occasion wor-

den. En dankzij de zeven zekerheden
gaan de nieuwe eigenaars met een
Renault Top Occasion met een gerust
hart op weg.” Tot de zeven zekerheden behoren onder meer een gegarandeerde kilometerstand, Renault
Route Service Europa, twaalf maanden APK en tot 24 maanden garantie. Om de betrouwbare Renault Top
Occasions extra aantrekkelijk te maken, bieden Nieuwendijk tijdens het
Now or Never Festival een financiering aan tegen 0 procent rente. Het
ruime aanbod occasions is te vinden
op www.renault-nieuwendijk.nl.

Tot en met zaterdag 23 juni

Topslijter Pappot herhaalt
whisky half geld 4daagse
Aalsmeer - De winkels van úw topSlijter organiseren binnenkort weer
een bijzondere actie. Van woensdag 20 tot en met zaterdag 23 juni gaat bij úw topSlijter weer elke
tweede fles van meer dan 25 bekende whiskymerken voor half geld de
deur uit. Deze speciale actie wordt
ook dit jaar weer herhaald. Klanten
vragen steeds wanneer de actie terugkomt. Aan die vraag komen de
topSlijters graag tegemoet. De aanbieding geldt voor ruim 25 veel verkochte whiskymerken. Voor elke
tweede fles hoeft vier dagen lang
maar de helft afgerekend te worden.
Het kunnen ook twee verschillende

merken zijn, áls het maar om deelnemende merken gaat. In dat geval
geldt de korting voor het goedkoopste merk. Whisky wordt in Nederland steeds meer gedronken. Met
name voor Malt Whisky en de zogenaamde ‘Premium Brands’ groeit de
belangstelling. Úw topSlijter Pappot
in de Dorpsstraat laat graag zo veel
mogelijk klanten profiteren. Daarom geldt de aanbieding juist voor
de meest verkochte merken, óók in
het lagere prijssegment. Er is maar
één nadeel bij al dit voordeel: de actie geldt zo lang de voorraad strekt.
Op is op! Kijk voor meer informatie
op www.uwtopslijter.nl.

Horse & Country bij Caiway
Aalsmeer - Caiway heeft op 14 juni Horse & Country toegevoegd aan
het aanbod van televisie-zenders die
klanten in het verzorgingsgebied van
Caiway kunnen ontvangen. Horse &
Country is dé zender voor de liefhebber van de paardensport. De zender
is in het extra zenderpakket Delight
te ontvangen op voorkeuze 136. Horse & Country biedt exclusieve sportwedstrijden, nieuws, documentaires en programma’s rondom bekende en minder bekende persoonlijkheden uit de paardensport en daarbuiten. De zender richt zich op de
steeds grotere groep liefhebbers van
de paardensport en het buitenleven.
Jacqueline Bierhorst, commercieel
directeur van Caiway, is enthousiast
over de nieuwe zender: “Met Horse
& Country kunnen onze klanten werkelijk alles volgen over hun favoriete paardensport. Het toevoegen van

deze zender aan ons televisieaanbod, past in ons streven om voor iedere klant wat wils te kunnen bieden.
Horse & Country is een van de vele
specifieke lifestyle zenders die Caiway biedt, naast bijvoorbeeld 24Kitchen, Motors TV en Travel Channel.”
Heather Killen, algemeen directeur
van Horse & Country: “Wij zijn ervan overtuigd dat er een groot publiek voor onze zender in Nederland
is en hopen dat de klanten van Caiway veel plezier aan Horse & Country zullen beleven.” Delight pakket De
zender Horse Country is opgenomen
in het extra zenderpakket Delight
van Caiway en te zien op voorkeuze 136. Delight biedt een uitgebreid
aanbod aan nieuwszenders, lifestyle,
kinder- en wetenschapszenders. Een
breed aanbod voor het hele gezin
met zo’n 40 extra televisie- en 40 radiozenders.

2e katern
Zoektocht PACT naar
wethouder in volle gang
Aalsmeer - Deelname aan een
democratische, rechtvaardige en
duurzame samenleving zijn de idealen van de sociaaldemocratie. Voor
PACT-Aalsmeer staat daarin het
recht op een fatsoenlijk bestaan
centraal. Een bestaan dat volwaardige participatie in de maatschappij
mogelijk maakt voor iedereen. Een
wethouder kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Door het
tussentijds terugtreden van PACTwethouder Ulla Eurich is er onverwacht een vacature ontstaan bij de
progressieve combinatie. Fractie en
bestuur zijn daarom op zoek naar
een kandidaat die op korte termijn
het wethouderschap binnen de gemeente Aalsmeer op zich kan nemen. Een speciale hiervoor ingestelde selectiecommissie moet hier
invulling aan geven. De commissie is een driemanschap en bestaat
uit fractievoorzitter Willem Kikkert,
voorzitter Quinten Bunschoten en
vice-voorzitter Wouter van der Heijde. Zij hebben de opdracht van het
PACT-bestuur de meest geschikte

kandidaat voor te dragen als wethouder. Zo’n kandidaat moet wat
PACT betreft in ieder geval een authentieke persoonlijkheid zijn die
maatschappelijk bewust en politiek sensitief is en iemand die op
basis van visie weet te overtuigen
en samen te werken. Daar komt
bij dat de beoogd wethouder, gezien de huidige portefeuilleverdeling binnen het college, kennis en
ervaring mee moet nemen over
onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, duurzaamheid en milieu, wonen en Schiphol. Inmiddels is er
een oproep naar de leden om zich
aan te melden als kandidaat of om
een kandidaat voor te dragen. Kandidaten kunnen zich tot 26 juni nog
aanmelden. De selectiegesprekken
worden begin juli gevoerd. Het contactadres van de selectiecommissie
is: Wouter van der Heijde, Hornweg
203, 1432 GJ Aalsmeer. Email: artlabel@xs4all.nl Voor nadere informatie kan gebeld worden met PACTvoorzitter Quinten Bunschoten via
06 52078646.

Vanavond in gemeentehuis

Lentenota en plan Blom
in Beraad en Raad

Pandjes Zijstraat ‘gestript’
Aalsmeer - Op de nieuwe bouwplaats achter de Zijdstraat en aan
het Molenpad wordt hard gewerkt.
Eerst worden damwanden geslagen om de parkeergarage onder de
te bouwen appartementen te realiseren. Reeds twee pandjes in de
Zijdstraat zijn al met de grond gelijk gemaakt en de twee huisjes aan
de kant van het Molenplein worden
momenteel ‘gestript’. Zorgvuldig
zijn eerst met de hand de dakpannen verwijderd. De dakpannen krijgen vast een nieuwe bestemming.
Daarna moeten ook deze panden er
aan geloven en verdwijnen ze uit het

beeld van de winkelstraat. In totaal
worden op de locatie 34 luxe appartementen gebouwd met daaronder
2900 vierkante meter aan winkelen voorzieningenruimte. Naast de
parkeergarage voor de nieuwe bewoners, gaan veertig openbare parkeerplaatsen aangelegd worden.

Aalsmeer - De gemeenteraad van
Aalsmeer heeft donderdag 31 mei
gesproken over de aanvullende Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan woonschepen. Hierin is onder andere voorgesteld om
woonschepen, die groter zijn dan
de vergunning, eenmalig een positieve bestemming te geven. De
VVD-fractie probeerde het onderwerp van de agenda te krijgen omdat de belanghebbenden niet aangeschreven zouden zijn en het onderwerp nogal wat consequenties
voor de bewoners heeft. Volgens de
VVD was de vergadering van 31 mei
de enige avond dat belanghebbenden nog invloed konden uitoefenen.
Onder andere door schoolvakanties
waren ze nu niet in de gelegenheid.

lijk uitgenodigd via een brief. Na
een schorsing, aangevraagd door
de AB-fractie, werd het onderwerp
31 mei ‘gewoon’ besproken. Hoewel gewoon. De VVD-fractie tekende protest aan tegen de gang van
zaken en gaf dan ook geen mening
bij behandeling in eerste termijn. De
besluitvorming in de gemeenteraad
vindt volgens planning vanavond,
donderdag 21 juni, plaats na behandeling in tweede termijn. Dit betekent dat het voorontwerp bestemmingsplan, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover, niet in
juni ter inzage kan worden gelegd.
De zomervakantieperiode leent zich
niet zo om bestemmingsplannen ter
inzage te leggen.

De gemeente weet het zeker: “De
Zijdstraat verandert straks van een
boodschappenstraat in een gezellige winkelstraat met bijzondere detailhandel.” De eerste appartementen worden naar verwachting in
2014 opgeleverd.

Floriadebezoek Staten- en
Raadsleden uit Greenport Besluit bestemmingsplan
woonschepen in Beraad

Aalsmeer - Ruim 80 Statenleden
van Noord-Holland en Raadsleden
uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Kaag en
Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn
bezochten afgelopen vrijdag 15 juni de Floriade in Venlo. Doel van het
werkbezoek was aandacht te vragen
voor de nieuwe Middellange beleidsvisie 2025 voor het sierteeltcluster
‘Greenport Aalsmeer’. De nieuwe visie ‘Samenwerken aan een bloeiend
perspectief’ zal na het zomerreces
aan alle betrokken gemeenteraden
en Provinciale Staten voor besluitvorming worden voorgelegd. “Vandaag
nemen wij u mee in de wondere wereld van de sierteelt”, aldus Pieter Litjens. Als voorzitter van het bestuur
van de Greenport nodigde hij iedereen uit om vragen te stellen over de
kansen en uitdagingen van dit economisch cluster. Een aantal experts
uit de sector reisde met het gezelschap mee om iedereen van de juiste informatie te voorzien. De kennis
van de tuinbouw en specifiek de sierteelt werd op de heenreis in de bussen getoetst. Zo kwam eenieder te
weten dat er in Nederland rond de
250.000 mensen werkzaam zijn in de
sierteelt, dat er jaarlijks een miljarden
omzet wordt gemaakt, er in de regio zo’n 50.000 arbeidsplaatsen aan
de greenport regio zijn verbonden en
dat van elke euro in het buitenland
uitgegeven er € 0,25 via de tuinbouw
weer terugvloeit naar Nederland. Met
een benaderingsvraag als uitsmijter kwamen de winnaars uit de bus:

mevrouw Eelman van ‘t Veer (statenlid Noord-Holland) en de heer Teun
Treur (raadslid Aalsmeer). Tijdens het
bezoek werden de bestuurders bijgepraat over de doelstellingen van het
unieke regionale samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Volgens Pieter Litjens is het zaak dat de sector
de consument veel beter moet gaan
vertellen wat er in de sector gebeurt.
“Dat zal het imago doen verbeteren”.
In de getoonde film vroegen ondernemers uit de regio aandacht voor
Ruimte en Bereikbaarheid, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Kennis en Innovatie, Duurzaamheid en Positionering
en Imago. Volgens Sander van Voorn,
programmamanager van de stichting
Greenport Aalsmeer, zijn dat ook dé
speerpunten waarmee het sierteeltcluster haar internationale concurrentiepositie beter zou kunnen behouden en mogelijk kan versterken. Het programmabureau Greenport Aalsmeer gaat in 2012 een start
maken met onderzoek naar hoe alle greenportpartijen samen tot een
gebiedsontwikkeling zouden kunnen komen. Jan Dirven adviseerde
dat er niet te veel in structuren moet
worden gedacht, maar in het stimuleren van ondernemers. “Met elkaar
een speelveld creëren waar verdiencapaciteit in zit is de uitdaging.” Iedereen zal voor het collectief iets óf
veel moeten inleveren. Het was een
enerverend, interessant en leerzaam
werkbezoek, was de reactie van vele deelnemers.

ingezonden
Normen en waarden: Wandelen
op voetpad, fietsen op fietspad
Hoogleraar Ruimtelijke Ordening Paul
Scheffer benoemde, vrij vertaald normen en waarden als volgt: Normen horen universeel gezien overal gelijkluidend te zijn en waarden kunnen vrijelijk per individu ingevuld worden. Onze maatschappij wordt steeds meer
een gemakzuchtig tafereel, waar eenvoudig groeten, of onderlinge betrokkenheid tussen buren zo langzamerhand een zeldzaam fenomeen vormen.
Neem nu alleen al het verwerpelijke
gedrag van fietsen op de stoep, een
gemeengoed in heel Aalsmeer. Officieel nog steeds bij wet verboden, maar
volgens het “gewoonterecht” verworden tot een algemeen geaccepteerd
element, wat waarschijnlijk een onomkeerbaar proces is. Terugkomend
op de vertaling van Hoogleraar Paul

Scheffer, beschouw ik het fietsgedrag
als een ‘normstelling’. Hieruit voortvloeiend zou je verwachten dat iedereen universeel gezien hetzelfde gedrag
zou moeten hanteren, namelijk: wandelen op het voetpad en fietsen op het
fietspad, eenvoudiger kan ik het niet
uitleggen! Uit de grond van mijn hart
hoop ik dat dit stukje kan bijdragen tot
een beter gedrag van onze Aalsmeerse
ingezetenen, en dat zo af en toe onze
politie ook corrigerend kan optreden,
hoeft niet altijd meteen te resulteren
in een verbalisering, maar kan ook opgelost worden door een kosteloos gesprek aan te gaan met de in overtreding geraakte persoon.
René Peter Boon
Venusstraat 15, Aalsmeer
Telefoon: 0297-320729

Brief
Volgens wethouder Gertjan van der
Hoeven waren alle eigenaren en bewoners van woonarken persoon-

In september en oktober 2012 wordt
het voorontwerp ter inzage gelegd
zoals het er nu uitziet. Eigenaren van
woonschepen zullen hier over persoonlijk in kennis worden gesteld.

Tijdelijke afsluiting fietspad
tussen Robend en Graankorrel
Kudelstaart - Vanaf maandag 25
juni is het niet meer mogelijk om
gebruik te maken van het fiets- en
voetpad tussen het Robend en basisschool de Graankorrel. De nooduitgangen van de Marskramer en
Faunaland Kudelstaart zijn uiteraard
bereikbaar. Wandelverkeer kan via
het winkelcentrum lopen. Fietsers
worden vanaf de Bilderdammerweg
omgeleid via de veilige verkeersroute Gravin Aleidstraat, Graaf Willemlaan, Proosdijstraat, Wetenschapperspad, Schweitzerstraat, Mijnsherenweg en verder. Deze alternatieve route wordt door middel van borden aangegeven. Daarnaast gaat de
gemeente de Einsteinstraat aanpassen. Deze weg wordt, gedurende de
bouwperiode van Mijnsheerlyckheid
(eind 2013), voorzien van een fietssuggestiestrook door middel van
belijningen op het asfalt. Langs de
kant van de Einsteinstraat zal een
parkeerverbod gaan gelden en de
voorrangsregeling voor verkeer van
rechts gaat hier vervallen. Auto’s die
het parkeerterrein verlaten hebben
geen voorrang meer op verkeer van
links. Het parkeerverbod en de ge-

wijzigde voorrangsregeling zullen
definitief zijn. De gemeente wil benadrukken dat de officiële omrijroute de meest veilige route is. Echter
doordat de Einsteinstraat aanzienlijk korter is, wordt hier een toename van het fietsverkeer verwacht.
De reden voor de afsluiting van het
fiets- en voetpad tussen het Robend
en basisschool de Graankorrel is dat
de veiligheid van de fietsers en voetgangers niet gewaarborgd kan worden. Naast de nieuw te bouwen woningen en zorgsteunpunt blijft door
de benodigde werkruimte ten behoeve van steigers en dergelijke te
weinig ruimte over om veilig te fietsen. De wandel- en fietsroute wordt
na de bouw van Mijnsheerlyckheid
en na de aanleg van de definitieve openbare inrichting weer opengesteld. Hoewel BAM Woningbouw
en de gemeente Aalsmeer er alles
aan zullen doen om de overlast tot
een minimum te beperken, zal toch
hinder ondervonden worden van de
werkzaamheden. Voor vragen over
het bouwproject kan gebeld worden
met 020–5694694 of kijk op www.
mijnsheerlyckheid.nl.

“Wanneer gaat gemeente
fatsoenlijk tuinieren?”
Aalsmeer - Weinig tevredenheid
is er bij inwoners over het onderhoud aan het groen in Aalsmeer.
En niet onbegrijpelijk. Zeker niet
als het om de plantsoenen in de
Hornmeer gaat. Vorige week werd
aandacht gevraagd voor het plantsoen in de Fuutlaan, waar de
struikjes niet (meer) groen zijn,
maar zwart en ingedroogd. In de
Apollostraat bevindt zich ook zo’n
plantsoen, tussen de nummers
negen en zeventien. Volgens bewoonster I.M.G. van der Torre-Verlaan ligt dit niet aan de bewoners.
Zij nemen wel contact op met de

gemeente, maar of de ambtenaren er iets mee doen? “Mijn ervaring met de ambtenaren van de gemeente is dat ze niets doen. Ja, ze
komen eens langs, maar dat is een
wassen neus, want er gebeurt vervolgens niets. Zelfs een keer werd
mij beloofd dat ik teruggebeld zou
worden diezelfde week. U raadt het
al, geen telefoontje. Na twee jaar
ónvruchtbaar contact met de gemeente Aalsmeer word ik toch wel
boos. Gemeente Aalsmeer wanneer gaat u nu toch eens fatsoenlijk tuinieren?”, aldus Irene van der
Torre-Verlaan

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
21 juni, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad. De vergaderavond begint om
20.00 uur, is in de raadzaal van het
gemeentehuis en is openbaar te
bezoeken.
Tweede agendapunt tijdens het Beraad is de lentenota 2012, de officiele start van de forse bezuinigingsoperatie van de gemeente. Een uur
is uitgetrokken om over de maatregelen en financiële consequenties
te praten en deze tijd is inclusief een
groot aantal insprekers. De behandeling in tweede termijn en besluitvorming gaan vervolgens plaatsvinden in de raad van 12 juli. Tijdens
het Beraad wordt verder een kre-

diet gevraagd aan de fracties door
het college voor het opknappen van
wijk Plan Blom rond het oude scholengebied in Oosteinde. Het groen
gaat aangepakt worden in de vorm
van uitdunnen en verjongen van
het bomenbestand en opknappen
van plantvakken en gazons, er worden drie nieuwe speeltoestellen geplaatst en er worden extra parkeerplaatsen aangelegd.
In totaal wordt voor de herinrichting een bedrag van iets meer dan
126.000 euro uitgetrokken. In de
Raad, later op de avond, wordt gesproken en een besluit genomen
over de nota van uitgangspunten
voor het bestemmingsplan woonschepen. Het einde van de vergaderavond is gepland om half twaalf.

Welkom in bloemendorp!
Aalsmeer - Het zou een plaatje
op een ansichtkaart kunnen worden, de kleurige bloembakken aan
de hekken langs het water van de
Van Cleeffkade. In het midden van
de sloot de fontein en wie de andere kant opkijkt ziet de prachtig gerestaureerde Raadhuisbrug. Met
het wisselvallige weer van zon en
regen doen de geraniums het goed,
ze bloeien weelderig. Een duidelij-

ke uitnodiging om het centrum van
bloemendorp Aalsmeer te bezoeken.
Overigens scoort een groot deel van
het openbaar groen niet hoog bij inwoners. Uit onder andere de Hornmeer klinkt ontevredenheid over de
inhoud en het onderhoud aan perkjes. Er is nog werk aan de winkel
voor de ploeg met de ‘groene vingers’!

College van B&W stemt in met
regeling maaltijdvoorziening
Aalsmeer - Op 19 juni heeft het
college van burgemeester en wethouders ingestemd met de regeling maaltijdvoorziening gemeente Aalsmeer 2013. De komende zes
weken ligt de regeling ter inzage op
het gemeentehuis. Daarnaast zal
deze regeling ter advisering worden
voorgelegd aan de Wmo-raad. De
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met
een beperking de voorzieningen,
hulp en ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben. Na deze inspraakprocedure zal deze regeling definitief door het college worden vastgesteld. Met de vaststelling van de regeling maaltijdvoorziening geeft het
college uitvoering aan de uitgangspunten die bij de lentenota 2011 zijn
vastgesteld. De belangrijkste wijziging die hiermee wordt doorgevoerd
is dat de maaltijdsubsidie rechtstreeks wordt gericht op die burgers
die aan twee voorwaarden voldoen.
Hierover is ook uitgebreid overleg
geweest met de aanbieder van de
maaltijden, Zorgcentrum Aelsmeer.
Dit betreft ten eerste de medische
noodzaak waaruit blijkt dat burgers
niet in staat zijn een maaltijd te bereiden. Het tweede criterium betreft
een inkomensgrens. Het college van
B&W stelt voor deze inkomensgrens
te leggen bij 125 procent en bij 150
procent van het sociaal minimum.
De maaltijdvoorziening is een voor-

Vergadering
De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 25 juni weer ter vergadering bijeen in gebouw De Binding in de Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Buurtgenoten zijn uiteraard van harte welkom. Aan de orde komt de afronding
van het Weteringplantsoen, er gaat
gesproken worden over de overlast
in de Marktstraat en de komst van
het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang het Crown Business Studio is een agendapunt. De
vergadering wordt besloten met de
rondvraag. Meer informatie: www.
wijkraden-aalsmeer.nl.

beeld van voorzieningen voor kwetsbare burgers. Niet langer de maaltijdvoorziening zelf staat centraal,
maar het doel om verwaarlozing en
vereenzaming van kwetsbare inwoners te bestrijden. Het college versterkt het persoonlijk netwerk van
ouderen waarbij de waardevolle inzet van vele actieve vrijwilligers, die
de maaltijden rondbrengen, behouden blijft. De financiële bijdrage per
maaltijd komt direct terecht bij de inwoner die het nodig heeft. Het Wmoloket beoordeelt in hoeverre de huidige cliënten aan de twee voorwaarden voldoen en dus in aanmerking
komen voor een financiële bijdrage per maaltijd. De bestaande cliënten zullen hierover per brief worden
geïnformeerd en vanuit het Wmoloket zal contact worden opgenomen. Het belang dat waarde wordt
gehecht aan de huidige vrijwilligers
heeft ertoe geleid dat een uitbreiding wordt nagestreefd van het ‘samen eten’. Het ‘samen eten’ gebeurt
op dit moment al bij de hoofdvestiging van Zorgcentrum Aelsmeer. Op
dit moment wordt door het Zorgcentrum gewerkt aan een uitbreiding
van het ‘samen eten’ op de hoofdvestiging. Daarnaast zijn er concrete
ideeën om het ‘samen eten’ vorm te
geven in Aalsmeer Oost.

Stroompunten bij
passantenhaven
Aalsmeer - In maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om nog voor de start
van de zomervakantie acht stroompunten en een tapvoorziening voor
water aan te leggen bij de passantenhaven op het Praamplein. Ook
gaat een inzamelingspunt gemaakt
worden waar booteigenaren hun afvalwater kunnen lozen. De werkzaamheden zullen naar verwachting
begin juli gereed zijn. Om Aalsmeer
meer in de schijnwerpers te zetten
als watersportdorp en passerende bootjes te wijzen op het feit dat
ze kunnen winkelen en boodschappen doen in het centrum, is langs
de Ringvaart een bord geplaatst
met de tekst: Boodschappen Centrum Aalsmeer.
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Verkiezing onderneming van het jaar

Wethouder Ad Verburg geeft
aftrap voor Vitaliteit 50+ markt

Jurylid Dirk de Bie van KvK:
‘Ondernemingen bescheiden’
Aalsmeer - Dirk de Bie is als Adviseur Regiostimulering van de Kamer van Koophandel betrokken bij
de verkiezing van Onderneming en
Starter van het jaar. Hij neemt voor
de tweede keer deel als jurylid. In
zijn functie is hij het eerste aanspreekpunt voor het georganiseerde bedrijfsleven uit de regio Amstelland en Meerlanden op het gebied van economische ontwikkeling.
Hij adviseert en ondersteunt bedrijven, winkeliers en verenigingen met
betrekking tot bijvoorbeeld vestigingsklimaat, bereikbaarheid, bestemmingsplannen, ruimtelijke ontwikkeling en nog veel meer. De Kamer van Koophandel wil een goede,
onafhankelijke economische dienstverlener zijn, maar ook een partner
op momenten dat dit gewenst is. De
Kamer van Koophandel is gevestigd in Amsterdam, maar Dirk de Bie
kent het Aalsmeerse bedrijfsleven
goed. Toen Dirk opnieuw werd gevraagd om plaats te nemen in de jury van de verkiezing van de Onderneming en Starter van het jaar hoefde hij niet lang na te denken. Hij
heeft als adviseur van de Kamer van
Koophandel een onafhankelijke positie, omdat hij heel het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Hij wil graag
deze kennis en informatie over zaken, die bij het ondernemerschap
komen kijken, beschikbaar stellen.
Hij voelt zich hier zelfs verplicht toe.
Bovendien vindt hij deze verkiezing
een mooie gelegenheid om succesvolle ondernemers, die veel betekenen voor de gemeente Aalsmeer en
maatschappelijk, verantwoord en
duurzaam ondernemen, in een positief daglicht te zetten en te belonen.

Goed ondernemersklimaat
Dirk de Bie is positief over het ondernemersklimaat in Aalsmeer. Volgens hem is deze regio heel dynamisch en divers en biedt het veel
kansen. Onder de rook van Amsterdam en dicht tegen het groene hart
is het goed ondernemen. De gemeente speelt hier volgens Dirk een
belangrijke rol in. “Ondernemers
moeten serieus genomen worden
door hun gemeente en betrokken
worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen en beleid. Als je een
goed ondernemersklimaat wil behouden, moet de gemeente hen de
ruimte geven, dienstverlening aanbieden en regelmatig goed overleg
hebben.”
De Ondernemingsprijs is voor de
gemeente belangrijk, omdat er ook
op provinciaal niveau getoond kan
worden dat Aalsmeer meer is dan
alleen bloemen en recreatie. Toevallig kwamen de prijswinnaars van vorig jaar wel uit die hoek, maar Dirk
is ervan overtuigd dat er ook grote kansen liggen voor andere bedrijfstakken zoals de ICT, de creatieve industrie, webshops, maar ook de
winkeliers. “Het is echt sector onafhankelijk”, volgens het jurylid. “Wat
onderscheidt jouw bedrijf nou ten
opzichte van het gemiddelde bedrijf
in Aalsmeer. Hoe run jij je toko?” De
ondernemers moeten volgens hem
bepaalde kenmerken hebben, zoals
doorzettingsvermogen, creativiteit,
lef, flexibiliteit en om kunnen gaan
met tegenslagen en sociale betrokkenheid tonen.

viel de redelijke bescheidenheid in
Aalsmeer hem op. “Ondernemers
zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de
week met hun bedrijf bezig. Het is
voor hen vanzelfsprekend, maar wat
ze doen kan toch bijzonder zijn.” Hij
was onder de indruk van de organisatie en het enthousiasme. “Mijn
mond viel open van verbazing toen
ik op de avond van de prijsuitreiking binnen kwam. Alles was boven verwachting geregeld.” Vorig
jaar heeft Dirk steeds met een ander jurylid zes bedrijven bezocht. De
potentiële winnaars worden steeds
door twee juryleden bezocht, waardoor er geen kans is op vooringenomenheid, volgens Dirk. Na het bezoek volgt een duidelijk verslag dat
besproken wordt met de rest van de
jury.

Terugblik vorig jaar
Als Dirk terugblikt op vorig jaar,

Dirk wil het Aalsmeerse bedrijfsleven graag oproepen om in te schrij-

ven voor de verkiezing. “Het is gewoon leuk om mee te doen en het
kan een goede stimulans voor het
bedrijf betekenen. Het is ook goed
om te netwerken en onderling een
goede verhouding met andere lokale bedrijven te hebben.”
Daarbij komt uiteraard ook dat er
veel publiciteit gegenereerd wordt,
er nieuwe klanten uit voort kunnen
komen en de winnaars voorgedragen worden bij de provinciale verkiezingen. The Dutch Flower Group
kwam vorig jaar als Aalsmeerse
winnaar ook als eerste van de provincie uit de bus. “Kortom; laat jezelf zien. Laat zien dat je trots bent
op je bedrijf.” Voor meer informatie of voor inschrijving voor de verkiezing Onderneming of Starter van
het Jaar: www.aalsmeer.nl/OvhJ.
Door Ilse Zethof

Bewoners Rietlanden enthousiast
over inrichtingsplannen in wijk
Kudelstaart - Afgelopen maand
hebben ongeveer dertig bewoners
van De Rietlanden gereageerd op
de plannen en tekeningen om het
centrum van hun wijk te verfraaien. Over het algemeen reageerde
men positief. Vooral op de voorstellen voor de steiger, het eco eiland
en de bloesembomen langs de vijver kwamen veel positieve reacties.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Leuk dat veel van de voorstellen
voor De Rietlanden gewaardeerd
worden door bewoners. De volgende stap is dat een kunstenaar de
voorstellen verder uitwerkt met als
overkoepelend thema riet- en oeverlanden. De twee of drie schetsontwerpen van de kunstenaar worden weer voorgelegd aan de omwonenden en zij kunnen aangeven
wat ze ervan vinden. We hopen na
de zomer met de realisatie van deze prachtige plannen te beginnen.”

Reacties bewoners
De voorstellen voor het eco-eiland
in het midden van de vijver aan de
Zonnedauwlaan worden heel positief ontvangen. Een bewoner: “Zo’n
eiland past helemaal bij deze tijd.”
Ook de steiger in de vijver wil iedereen wel. De steiger krijgt verschillende niveaus en ronde vormen. Een bewoner: “Bij de steiger moet voldoende ruimte zijn om
bootjes aan te leggen en om ’s winters de schaatsen onder te binden.” Op verzoek van veel bewoners wordt het bestaande voetbalveld niet veel groter en de gemeente zoekt uit of kunstgras financieel
en onderhoudstechnisch mogelijk
is. De bloesembomen aan de Zonnedauwlaan worden op verzoek van
bewoners uitgebreid naar de Moslaan. Bewoners vinden het idee om
de speelplek te verfraaien tot een
ontmoetingsplek een goed idee. Er

komen natuurlijke zitplekken die
passen in de omgeving. Sommige
bewoners zijn wel een beetje bang
voor overlast en vragen ook aandacht voor de drainage. Met deze
punten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
Planning
Een uitgebreide planning is te vinden op de website van de gemeente. In juni wordt de kunstopdracht

voor zitelementen, huisje ,eco-eiland uitgezet bij twee of drie kunstenaars. De uiteindelijk gekozen
kunstenaar maakt twee of drie ontwerpen die weer worden voorgelegd aan de omwonenden. De bewoners kunnen aangeven wat hen
aanspreekt en wat minder. De planning is om in het najaar de kunstwerken en de toevoegingen in de
openbare ruimte te realiseren. Eind
2012 staat een feestelijke afsluiting

Midweek met Ons Genoegen

Kudelstaart - Ook dit jaar doet
het showjachthoornkorps weer
mee aan de Rasteder Musiktage in Duitsland. Een heel weekend
lang doen muziekgroepen vanuit
heel Europa hun best om kampioen te worden in hun klasse. In Rastede, Noord-Duitsland, worden op
het terrein van de drafbaan muzikanten gejureerd op hun optreden.
Het jachthoornkorps doet mee aan
twee disciplines: de marswedstrijd

Aalsmeer - In 2013 gaat buurtvereniging Ons Genoegen weer
een midweek vakantie organiseren.
Het weekje weg is van 22 tot 26
april en wie mee wil of meer in-

Concert in Oud
Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 30 juni
kunnen liefhebbers gaan genieten
van het jaarlijkse, klassieke concert
in de Oud Katholieke kerk aan de
Oosteinderweg 394. Eveline M. Jansen op piano en orgel brengt samen
met accordeonist Vladimir Shobanov werken van onder andere J.S.
Bach, A. Vivaldi en A. Piazzolla. Het
concert begint om 16.00 uur en is
gratis toegankelijk.

Open oefenavond Melomanie
Rijsenhout - Voorgaande jaren
hield Drumfanfare Melomanie een
open voorspeelavond voor de leerlingen. Hierbij konden de leerlingen aan familie, vrienden en belangstellenden laten zien wat zij
het afgelopen jaar tijdens de lessen
geleerd hadden. Veel van de leerlingen vonden dit erg spannend en
wilde dit liever niet. Dit is een van
de redenen om dit jaar het roer om
te gooien en de avond anders in te
vullen. De leerlingen zullen maandag 25 juni geïntegreerd worden

in het korps. Zij zullen samen met
de leden van Drumfanfare Melomanie deze avond ‘First Concerto’
gaan instuderen en uitvoeren. Alle instrumentgroepen zullen onder
leiding van de dirigent hun partij
gaan instuderen en de dirigent zal
dit later in het uur bij elkaar voegen
tot een geheel. Zo leren de leerlingen ook samen spelen en ervaren
hoe leuk dat is. De leerlingen spelen op blokfluit, trommel, dwarsfluit, trompet en saxofoon. De leerlingen hebben familie, vrienden en

aldus Bernard Schellenberger. Op
de Vitaliteit 50+ Markt kunnen bezoekers elektrische fietsen uitproberen, geschikte reizen kiezen, fitheid testen doen, lezingen volgen,
advies vragen en hulp krijgen. Daarnaast zal er een aanbod aan workshops en lezingen zijn.
Voorlichtingsavond
Tijdens de avond werden alle doelstellingen, de organisatie en praktische punten besproken. Voor deze groep stond het ondernemerschap op de voorgrond. Ervaringen
en tips werden met elkaar besproken om de presentatie naar inwoners zo helder, concreet en attractief mogelijk te doen. De presentator en projectleider Bernhard Schellenberger van Dialectica Business
Development, gesteund door Esther
van Kordelaar van Tigra Aalsmeer,
gaf een uiteenzetting van de best
mogelijke aanpak. Er zijn een aantal sponsor-pakketten beschikbaar
die inspelen op wat voor de betreffende kraamhouder het meest geschikt is. Zo is er een ‘instap pakket’
voor slechts 125 euro, terwijl er een
professioneel pakket beschikbaar is
voor ruim 300 euro. Daarnaast zoekt
de organisatie nog twee sponsoren
die hun naam aan het evenement
willen geven en drie of vier sponsoren die dit evenement willen gebruiken om hun bekendheid te vergroten en nieuwe klanten te bereiken. De avond verliep vriendelijk en
op rolletjes. Er kwamen veel nuttige suggesties uit de zaal over tafel.
Daarvoor wil de organisatie de bezoekers hartelijk bedanken. Standhouder worden? De inschrijving is
nu geopend! De Vitaliteit 50+ Markt
vindt plaats op zaterdag 6 oktober
van 12.00 tot 17.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Info: bernhardschellenberger@hotmail.com.

Lozeman tuinmachines open

Jachthoornkorps naar Duitsland
en de marsparade. Bij de marswedstrijd wordt er voornamelijk geluisterd naar de muzikale kwaliteiten
en bij de marsparade wordt gekeken naar de manier van marcheren en of het leuk is om naar te kijken. Voor de leden van het jachthoornkorps is dit weer een goede muzikale test om te kijken of
er vergeleken met vorig jaar vooruitgang is geboekt en natuurlijk is
het ook een supergezellige afsluiting van het seizoen. Na de vakantie zal het korps zich nog laten horen tijdens de play-inn die dit jaar
in Kudelstaart gehouden zal worden. Op 27 oktober komen muzikanten uit heel Nederland naar Kudelstaart om gezamenlijk een aantal marsen in te studeren en vervolgens in een concert tot uitvoering
te brengen. Dit treffen wordt door
het jachthoornkorps georganiseerd
ter ere van het 25 jarig jubileum van
het korps. Maar eerst naar Duitsland, het korps vertrekt op vrijdag
29 juni rond 14.00 uur vanaf het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg en zal zondag 1 juli rond 23.00
uur weer terug zijn.

Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
heeft afgelopen maandag avond de
aftrap gegeven voor de Vitaliteit 50+
Markt. Hij sprak vol enthousiasme
over het belang van vitaliteit voor de
Aalsmeerse en Amstelveense inwoners. Zo geeft de wethouder aan dat
men op beleidsniveau optimistisch
is. Echter, een recent onderzoeksrapport van de GGD toon aan dat
er nog volop ruimte is om de lifestyle van de inwoners van Aalsmeer
en Amstelveen te verbeteren. Vooral het alcohol gebruik en het roken blijven de gezondheid teisteren. “De Vitaliteit 50+ Markt is een
laagdrempelig initiatief waarmee
de burger ‘verleid’ kan worden om
zijn gezondheid eens onder de loep
te nemen. Daarna is het nodig dat
de persoon met enthousiasme en
met het vasthouden van de regelmaat geholpen wordt”, zo betoogde de wethouder. Voordat de wethouder moest vertrekken naar het
volgend evenement kreeg hij nog
wel kritische vragen van de bezoekers over de financiële bijdrage die
de gemeente zou behoren te doen
aan dit initiatief. De gezondheid van
de burger is immers ook een wettelijke taak en ander gemeenten lijken wat ruimhartiger in hun financiële ondersteuning! De wethouder
beloofde alle steun op een zodanige
manier dat het verantwoord is voor
de begroting en toch tot een uitsparing van de kosten voor de deelnemers leidt. Doel is natuurlijk dat de
burger vrij en gratis toegang houdt
tot de Vitaliteit 50+ Markt. “Om ervoor te zorgen dat we gezond blijven, lekker kunnen blijven werken,
recreëren en een fijne oude dag
hebben, moeten we goed voor ons
lichaam en voor onze geest zorgen.
Bij sommigen gaat dat goed en helemaal vanzelf. Anderen hebben
daarbij hulp en voorlichting nodig.
Vandaar deze Vitaliteit 50+ Markt”,

Informatieve bijeenkomst
voor jonge meisjes

kennissen uitgenodigd om te komen luisteren, maar de leden van
Drumfanfare Melomanie nodigen
iedereen uit om te komen kijken
en luisteren. Natuurlijk zullen de
majorettes ook hun beste beentje
voor zetten en op dezelfde muziek
een showtje instuderen. Een leuke
manier om met de vereniging kennis te komen maken. De open oefenavond wordt maandag 25 juni gehouden van 19.15 tot 20.15
uur in Dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat en is gratis toegankelijk. Iedereen is van harte welkom. De deuren van het Dorpshuis
gaan om 19.00 uur open.

Aalsmeerderbrug een feit. Hiermee
voorziet Lozeman het verzorgingsgebied in de regio van een volwaardige showroom en werkplaats met
de vertrouwde service van Laurens
Burgstad. Met een ruime keus in
het assortiment met de nadruk op
de hoofdmerken, Ferrari, Yanmar,
Gianni Ferrari, Orec, Cub Cadet, en
het enorme assortiment aanbouwwerktuigen is het brengen van een
bezoekje aan Lozeman Aalsmeerderbrug meer dan de moeite waard.
Laat u gerust een keer rondleiden
en voorlichten over alle mogelijkheden van tuinmachines.

formatie wil, kan contact opnemen met voorzitter P. Voorn via
06-51195674, secretaris L. van
de Meer via 0297-324509 of
penningmeester N. Bekkers via
0297-327123.

‘Ben je elf , ken jezelf !’

Kudelstaart - Op dinsdag 23 juni
start cyclusconsulente Marjon van
der Harst uit Kudelstaart met de Cycluscirkel. Speciaal voor jonge meisjes van elf en twaalf jaar, die meer
willen weten over de menstruatie, eisprong en vruchtbaarheid, kortom:
het vrouw worden. Marjon vindt het
belangrijk dat meisjes goed voorgelicht worden over de vrouwelijke cyclus, hierdoor zullen zij latere
uitleg over seksualiteit, anticoncep-

Aalsmeerderbrug - Vrijdag 15 juni is in Aalsmeerderbrug de vierde vestiging van Lozeman geopend.
Met het doorknippen van een lint
door Thorsten Lozeman, was de
opening officieel. Zowel op vrijdag
als op zaterdag waren bezoekers
van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de
nieuwe vestiging te bekijken. Lozeman importeert en verkoopt al meer
dan 60 jaar een groot assortiment
aan tuinmachines en accessoires in
de Benelux. Met de overname van
filiaal servicebedrijf Oosterlaan, is
de vierde vestiging van Lozeman in

tie en soa’s beter begrijpen. Aan de
orde komt wat is een cyclus, wat is
conceptie, vruchtbaarheidssignalen,
een cyclusarmbandje maken, ongesteldheidsquiz, anatomie, pubertest en hoe overleef ik mijn borsten.
Speciaal voor deze groep meisjes,
die hun eerste menstruatie verwachten, wordt het de tijd om vruchtbaarheidsbewust te worden. En soms vinden ouders het lastig om hun dochters hiervan op de hoogte te brengen. De Cycluscirkel bestaat uit twee
gezellige en informatieve bijeenkomsten van twee uur en de eerste serie is op 23 juni en 3 juli. De volgende bijeenkomsten zijn op 12 en 19
juli. De bijeenkomsten worden gegeven door de 51-jarige Marjon
van der Harst, die naast moeder van
dochters, vanaf 1995 vrouwen begeleid heeft bij het in kaart brengen
van hun maandelijkse cyclus. Daarnaast is ze doktersassistente in huisartsenpraktijk E. Coster aan de Kudelstaartseweg 224a, waar deze leuke bijeenkomsten tegen een kleine
vergoeding ook gehouden worden.
Aanmelden of informatie opvragen
kan via marjon@dds.nl of bel met
06-44808321.

Tuinenvaartocht Westeinder
Aalsmeer - Ondanks dat de KMTP afdeling Aalsmeer dit jaar geen
open tuinen weekend organiseert,
vaart de Westeinder Rondvaart toch
naar twee prachtige ‘eiland tuinen’
dit weekend op de Westeinderplassen. De eerste watertuin die wordt
bezocht is een bijzondere. Het is het
eiland ´Visservreugd´van Jan en Nina Visser. De eigenaren doen er alles aan om van het eiland een echte watertuin te maken. Naast al het
groen zorgen zij nog voor ander vertier op het eiland. Laat u verrassen
en informeren tijdens uw wandeling over het eiland. Daarna is het
tijd voor koffie op de tuin van André
en Els Voorham op het adres Aard-

beiensloot nummer 1. Dit is in alle
opzichten een bijzondere tuin. Naast
de natuurlijk gevormde buxusbeelden zijn er 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 23 en zondag 24 juni. De afvaarten zijn op zaterdag en
zondag om 10.30 uur. De vaartijd is
ongeveer 2 uur. Reserveren is gewenst. Opgeven kan bij de Westeinder Rondvaart via 0297-341582
of per elektronische postduif: info@
westeinderrondvaart.nl.
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Natte voeten Beach boys and girls

Eerste plaats voor UWTC op
BMX West Club Challenge

Spannende terugreis naar
Kudelstaart in praam
Aalsmeer - Na de prijsuitreiking
van de junior pramenrace was het
afgelopen zaterdagmiddag tijd om
terug te keren naar Kudelstaart.
De jongens en meiden van de Kudelstaartse Beach boys en girls
stapten vrolijk allemaal weer op de
praam.
Ze konden hooguit een beetje nat
worden door de golven, dachten ze.
Want vlakbij het surfeiland ging het
mis. De golven waren te hoog en
sloegen via de punt in de praam. De
moeders snel hozen, maar binnen

een paar minuten stond de praam
vol met water. De kapitein kon nog
net de steiger bij de familie van der
Weijden bereiken. Gelukkig was opa
Piet de praam tegemoet gevaren en
konden de Beach boys en girls snel
overstappen op de boot van opa
Piet.
Een spannend, toch niet helemaal
ongevaarlijk avontuur is gelukkig
goed afgelopen! Het Beach team wil
opa Piet, de ouders en natuurlijk de
familie van der Weijden hartelijk bedanken voor hun hulp.

Graankorrel op schoolreis
Kudelstaart - Afgelopen maandag
18 juni hadden de groepen 1 en 2
van basisschool de Graankorrel een
groot piratenfeest op school en de
groepen 3 tot en met 7 gingen op
schoolreis. Het leek nog even spannend te worden, want het goot ’s
morgens van de regen. Maar eenmaal in het park aangekomen, brak
gelukkig het zonnetje door. Groep 3
en 4 gingen naar pretpark Koningin
Juliana Toren in Apeldoorn. Er waren te gekke attracties, zoals Jul’s

super achtbaan en de Mega Muizenschommel. Groep 5 tot en met
7 was in pretpark Drievliet, waar de
kinderen in allerlei spannende achtbanen en attracties zijn geweest.
Tussen de middag werd er door alle klassen lekker gesmuld van een
frietmenu en aan het einde kreeg
iedereen nog een lekker ijsje. Rond
17.00 uur waren alle kinderen weer
terug op school. Iedereen kan terugkijken op een leuke, gezellige en
mooie dag!

Regendans op kinderboerderij
Aalsmeer - Op kinderboerderij
Boerenvreugd in de Hornmeer vindt
zondag 24 juni weer de jaarlijkse zomeractiviteit plaats. Thema dit jaar is
het weer. Over het hele terrein is informatie te vinden over het weer: regen, wind, onweer, zon, wolken, de
regenboog. Erg leuk en informatief. Kinderen kunnen op de foto
als weerman of vrouw en door, liggend in de wei, naar de lucht te kijken kunnen ze zelf het weer voorspellen. De creatievelingen kunnen
windmolentjes knutselen en mooie
kleurplaten kleuren. Zelf onweer
nabootsen en gooien met ‘sneeuwballen’ behoort ook tot de mogelijk-

heden deze dag. De regendans kan
gedanst worden in de wei. Natuurlijk hopen de medewerkers op zonnig weer, maar bij een goede regendans bestaat de kans op een plaatselijk buitje in de wei! De infohoek
zal als thema het strand krijgen.
En bij het strand denk je natuurlijk aan zandkastelen bouwen. Zelfs
dat kan op de kinderboerderij. Zomerse zandkastelen kunnen worden
gebouwd in de vernieuwde zandbak
met waterplaats. De kinderen zullen
zich prima vermaken!
De activiteiten vinden plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. De toegang
is gratis.

Uithoorn - Afgelopen zondag is
voor de eerste keer de BMX West
Club Challenge gehouden op de
thuisbaan van de rijders van UWTC
in Uithoorn. Deze wedstrijd is bedoeld om de verenigingen van de
afdeling West uit te laten maken wie
de beste vereniging is op dit moment. Aan UWTC de eer om deze wedstrijd te organiseren. Eerst
werd de wedstrijd om de beker verreden. Tien verenigingen hadden
deelnemers ingeschreven, niet alle aangemelde rijders kwamen opdagen, maar inclusief de open klasse waren er toch 327 inschrijvingen.
UWTC was de vereniging met verreweg de meeste deelnemers. Na
de gebruikelijke drie manches werden de finale ritten gereden. In el-

ke leeftijdsklasse zaten rijders van
UWTC in de finale. Uiteindelijk werden door UWTC 7 eerste plaatsen, 5
tweede plaatsen en 8 derde plaatsen behaald. Door deze geweldige
uitslagen behaalde UWTC de eerste
plaats! Deze uitslag moest natuurlijk eerst berekend worden, daarom
werd er ook een open klasse verreden. Ook in deze wedstrijd lieten de
UWTC-ers zich van hun beste kant
zien. In elke leeftijdsklasse reden
ze in de finale en op één klasse na
werden podiumplaatsen behaald.
Zondag 24 juni gaan de rijders naar
Heiloo voor de NHC en het weekend
van 30 juni en 1 juli staat er een TC
in Rijswijk op de agenda. Kijk voor
de foto’s en volledige uitslagen op
uwtc.nl/bmx.

Zomerfeest met springkussen

Grote opkomst verwacht

Jeugdhonk The Future
houdt buurtbarbecue
Kudelstaart - Op vrijdag 29 juni organiseert de jeugd uit jeugdhonk
The Future samen met beheerder
Marco den Haan en jongerenwerkster Tessa Westerhof een buurtbarbecue. Het doel van deze buurtbarbecue is onder genot van een hapje
en een drankje elkaar te ontmoeten.
Alle belangstellenden, zoals jeugd,
buurtbewoners, maar zeker ook
raadsleden en politie zijn uitgenodigd voor deze buurtbarbecue.

Rijsenhout - Op peuterspeelzaal ’t
Roefje is donderdag 14 juni het zomerfeest gevierd. De kinderen kwamen allemaal verkleed en deden
enthousiast mee aan de spelletjes,
het schminken en als grote attractie het springen op het springkussen. Met een bekertje chips werd
binnen naar een poppenkastvoorstelling gekeken van Fritsie Duikelaar. Wat was dat spannend, maar
gelukkig liep het goed af en kregen ze van Fritsie aan het eind van

het verhaal ook nog een koekje. Na
de voorstelling gingen de kinderen
weer naar buiten om daar zittend
op de zandbakrand een lekker ijsje
te eten. Aan het einde van deze super mooie zonnige ochtend kregen
de kinderen als cadeautje een bootje mee met vormpjes om in de zandbak te spelen. Aan de glunderende
gezichtjes te zien waren de kinderen blij en tevreden. Ook de leidsters
en de oudercommissie kijken terug
op een mooie en gezellige ochtend.

Vaak in een relaxte omgeving ontstaan de mooiste ideeën om nog
beter in deze toch al drukke samenleving met elkaar om te gaan! Noteer alvast de datum in de agenda.
De jeugd verwacht een grote opkomst!
De buurtbarbecue begint om 19.00
uur en duurt tot 21.00 uur. Het adres
van jeugdhonk The Future is Graaf
Willemlaan 3, naast de bibliotheek
Kudelstaart.

Oceanus-leden zwemmen NJK
NK Mountainbike in Apeldoorn

Mauro valt buiten prijzen!
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni werd
het NK mountainbike in Apeldoorn
verreden. Mauro had zich middels
een mooie reeks wedstrijden weten
te plaatsen voor de belangrijkste
wedstrijd van het jaar. In categorie
1 (8 jaar) gingen 15 deelnemers van
start om het felbegeerde rood wit
blauwe tricot te veroveren. UWTCer Mauro Wuurman uit Aalsmeer
had met een aantal mooie ereplaatsen in het voorjaar uitzicht op een
goede klassering. Het parcourse in
Apeldoorn liet zich aanzien als een
zwaar en selectief rondje met gevaarlijke afdalingen en steile klimmetjes. Zoals in elke wedstrijd was
het belangrijk om een goede start
te maken, omdat dit voor het grootste gedeelte bepaald of je een goede uitslag rijdt. Mauro vertrok van
de tweede startrij en moest dus zorgen voor een flitsende start. Na het
startschot vertrok Mauro furieus
richting de eerste flauwe bocht. Met
gevaar voor lijf en leden wurmde hij

zich naar voren en stormde als vierde het bos in. Een prima uitgangspositie voor een goede uitslag.
Halverwege de eerste ronde sloeg
voor Mauro helaas het noodlot toe!
Om nog wat plaatsen op te schuiven nam hij in een afdaling te veel
risico en kwam ten val. Zijn voorwiel
schoof onder hem vandaan. Voordat hij enigszins was bekomen van
de val, was zijn titel aspiratie inmiddels vervlogen. Als een aangeslagen
bokser kwam hij op grote achterstand door. Met een pijn verwrongen gezicht wist hij toch nog de
race uit te rijden. Een sterk staaltje
van doorzettingsvermogen. Een teleurstellende 15e plaats is zijn deel.
Mauro is ondanks zijn val vastbesloten om volgend jaar opnieuw een
gooi te doen naar de titel.
Mocht mountainbiken jou nu aanspreken dan zou Mauro het leuk
vinden om eens met je te trainen.
Je kunt Mauro mailen via rogerica@
hotmail.nl

Presentatie jeugdorkest
De Kwakel - Op zaterdagmiddag
23 juni is er voorafgaand aan het
midzomeravondfestival een jeugdorkestpresentatie. Als leerlingen bij
Tavenu en paar maanden les hebben gehad, gaan ze in het jeugdorkest spelen om het samenspel te
oefenen en omdat het gewoon leuk
is om samen muziek te maken. Nu is
het jeugdorkest van Tavenu nog niet
zo groot, en om aan de jeugd van
de Kwakel te laten zien hoe het gaat
worden is er een wat groter jeugdorkest uitgenodigd. Onder leiding
van de dirigenten Thom Huitema
en Leo Huis zullen de opleidings-

orkesten van Tavenu De Kwakel en
O.G. uit Krommenie laten horen wat
ze in hun mars hebben en zal ook
het publiek uitgenodigd worden om
met de orkesten mee te gaan doen.
De presentatie begint om 16.00 uur
voor het dorpshuis de Quakel en
de toegang is gratis. Als er kinderen zijn die na de optredens denken
‘dat wil ik ook leren’ kunnen ze zich
aanmelden bij Tavenu en krijgen ze
vier gratis lessen om te kijken op
welk instrument ze willen gaan spelen. Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.tavenudekwakel.nl.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
reisde een groep zwemsterren van
Oceanus af richting Drachten om
aan het NJK zwemmen deel te nemen. De ploeg stond onder leiding
van de zwemcoach/trainer Paul Zierikzee en de twee kook en verzorg
moeders Irma Sommeling en Yvonne Vork. Lianne Bouwmeester zwom
zes afstanden. Op de 100 vrij haalde
ze in 1.09.79 een persoonlijk record
(36), de 200 vrij zwom ze in 2.43.38
(52), de 100 rug in 1.22.63 (35) en op
de 100 schoolslag wist zij met haar
tijd 1.26.87 een mooie achtste plek
te behalen. Ook op de 200 schoolslag (3.10.39) en de 200 wisselslag
(2.53.79) behaalde zij persoonlijke
records en respectievelijk de 13e en
31e plaats.
Luca Ebbinge kwam uit op de 50
vrije slag en zwom deze in een tijd
van 30.59 (60), Rick de Mercado
zwom ook de 50 vrije slag in 27.70
(23) en Yves-Maurice Vork behaalde een tijd op de 50 vrij in 30.28
(71). Michelle Meulenbroek behaalde twee mooie persoonlijke records op de 50 vrije slag 29.24 (24)
en op de 100 vrije slag in 1.04.36
(26). Bart Sommeling had een zwaar
programma want hij kwam uit op
7 afstanden. De 50 vrij 28.97 (41),
100 vrije slag 1.03.36, 200 vrije slag
2.18.37 (32), 400 vrije slag 4.49.52

(17), 100 vlinder 1.14.61 (24), 200
wissel 2.35.63 (23) en de 400 wisselslag in een tijd van 5.31.42 en een
dikke persoonlijk record zwom en
een prachtige 16de plek behaalde.
In totaal behaalde Bart drie persoonlijke records. Lulu-May Verbeek had een limiet op de 100
vrije slag behaald en zwom deze
in 1.13.56 (69). Fabienne Vork had
drie afstanden op haar programma
staan: de 50 vrije slag zwom ze in
29.89 (17), de 200 vrije slag stond de
klok stil op 2.26.14 (25) en de 100
vrije slag knalde ze een prachtige
14de plek eruit. Zij zwom op alle afstanden een persoonlijk record. Ook
deden de meiden Michelle, Luca, Lianne en Fabienne mee aan de estafette 4 x 100 vrij. Dit spektakel
stuk sloten de meiden prima af in
een tijd van 4.26.42 dit resulteerde
in een schitterende 12de plek van
Nederland! Volgende week staat het
NK sprint in Heerenveen op het programma. Daar doen twee estafettes
teams van Oceanus aan mee die
bestaan uit Tamara Grove, Michelle Meulenbroek, Carmen Roskam,
Luca Ebbinge, Evan van der Born,
Anouk van Noord, Simone Huisman
en Fabienne Vork. Zij zwemmen de
4 x 50m vrije slag. Eva van de Born
en Tamara Grove zwemmen ieder de
50 m vrije slag.
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Junior pramenrace: Zonnige reis
Aalsmeer - Heel veel publiek was er afgelopen zaterdag 16 juni op het Stokkeland om alle deelnemers aan de junior pramenrace uit te
zwaaien voor hun ‘reis’ over de Westeinderplassen en de Ringvaart. Voor de achtste maal
vond dit evenement voor jeugdige inwoners
plaats en het aantal teams is groeiende. Meer
dan veertig pramen gingen op weg voor deze doemiddag op het water en duidelijk was
dat alle deelnemers er heel veel zin in hadden. Er werd uitbundig gezwaaid en natuurlijk groette het publiek terug. Thema was ‘Ik
ga op reis’ en dat kon gelukkig onder zonnige omstandigheden. De voorspellingen waren
regen en veel wind, maar gelukkig bleef het bij
een flinke bries en straalde de zon gretig op
de deelnemers. Op reis naar het EK in Oekraine en Polen bleek de populairste vakantiebestemming, evenals de camping favoriet bleek.
Naar de jungle en naar Parijs gingen de kinderen en voor wie per vliegtuig op weg ging,
stond de OLM klaar. Ook op de fiets ging een
team op reis en thuisblijvers kozen voor een

De uitslag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

de Vakantieclub
de Junior Vlijtbuiters
P of the Westeinder
De Smurfen
Junior Stoppies
De Space Schippers
Club Med
Tam tam junior
Nuchtere eind
Luilekkerland 2

Stenhuismaatjes g USA
Ketelbinkies
Tante Paaltjes
Black Pearl
Trip
Luilekkerland 3
Ok-team 1
de schore keeltjes
Kudelst. B boys + girls
Luilekkerland 1
Aprameja
Dolfijn Praam
Rentapraampjes
de Mini Bierbaron
Van de gemiste kans
Team Mes Amis
Tuuteblik
Ok-team 2
Kudelse skihut
Oost West Thuis Best
De Ideale kids
De (b) engeltjes
De Mexicanos
Bon Voyage
Muppiesworld
Robinson Crusoe
Kids v B B Bjoetifull
Aaltje bagger JR
Vrogeltjes
Junior Prutpraam
Mini Rokjes
De reebokjes
Abra-cahadibaatjes

Speciale prijzen:
Kudelst. Beachboys + girls
Oost West Thuis Best
Bon Voyage
De schore keeltjes

Willem vd Polder
T de Vries
Henk v Mourik
Frank Weening
H. Spaargaren
S v d Laarse
Maarten Maarse
Dirk Been
Patrick Escherich
Arno Verhoeven
J Brouwer
Arjan van Gool
Rob van Veen
Rowdy v Aalst
R Pannekoek
Danny vd Polder
Gerard Nooter
Paul van der Voort
Perlvar Braat
Jeroen vd Polder
Aldert Leegwater
Marcel Harting
M Reitsema
Walter v Leeuwen
R Kooy
Roy Theijssen
Erik
Auke Ceelen
Daan Keessen
S Tromp
Johan van Arkel
Jurjen Engel
Antoon v d Hoorn
Jordy v Geilswijk
Eric Verbeek
Bas Been
M Offerman
Jette Clemens
Ron Winters
Mark Geleijn
Frank Zwetsloot
Arno te Reehorst
B Heemskerk

Het gebroken trekkoordje
Mooiste kaart (etentje Beach)
Jury Prijs Vet Coolste Praam (Mok)
Rode lantaarn

(pechprijs)

(langzaamste)

bezoek aan de watertoren of lekker een dagje strand. De verste reis was naar de maan en
een team raadde aan om tijdens de vakantie
vooral de tandenborstel niet te vergeten. Totaal
een bonte stoet, die na ruim twee uur met nog
even vrolijke deelnemers weer terugkeerde bij
het Stokkeland. De achtste editie van de junior pramenrace is gewonnen door de Vakantieclub met captain Willem van de Polder, op twee
zijn de junior Vlijtbuiters geëindigd met voor de
Penta Tom de Vries en de beker voor plek drie
is uitgereikt aan de Pirates of the Westeinder
met stuurman Henk van Mourik.

Het gebroken trekkoordje (pechprijs) is als
troost overhandigd aan de Kudelstaartse
Beach boys en girls, de jury vond de ansichtkaart van het team Oost West Thuis Best het
mooist, met de mok voor de mooiste praam zijn
de jongens en meisjes van Bon Vovage blij gemaakt en de Rode Lantaarn (langzaamste) is
ter aanmoediging overhandigd aan de Schorre
Keeltjes. Met foto’s nog even nagenieten!
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Tekeningen van leerlingen
Graankorrel op kunstzolder

Jeugdclub ‘t Gilde sluit
seizoen met barbecue
Kudelstaart - Het seizoen van
Jeugdclub ’t Gilde uit Kudelstaart is
weer ten einde. De vijf verschillende
clubmiddagen- en avonden werden
afzonderlijk op hun eigen gezellige
wijze afgesloten met de kinderen,
maar de leiding wilde het jaar ook
gezamenlijk afsluiten. Vrijdagavond
15 juni organiseerden ze een gezellige barbecue-avond voor alle Gilde-kinderen, hun ouders en broertjes en zusjes. Vanaf zes uur kwamen de eerste gasten en het werd
al snel een gezellig avondje. Ondanks de regen die voorspeld was
kon er toch buiten gegeten worden.
De kinderen deden tussen het eten
door leuke spelletjes met elkaar,
waaronder een door hen zelf bedachte tekenwedstrijd en ze mochten een leuk filmpje kijken. Voor dit
seizoen zit het er weer op voor de
enthousiaste leiding en kinderen,
maar vanaf 10 september beginnen de clubs weer voor het nieuwe
schooljaar. Dan kunnen jongens en
meisjes vanaf vier tot en met achttien jaar weer gezellig komen knutselen, spelletjes doen of buiten spelen met leeftijdsgenoten. Of gewoon
gezellig met elkaar kletsen. De
groepen zijn onderverdeeld op leeftijd en komen een middag of avond
per week bij elkaar. Altijd is er deskundige leiding aanwezig, die leuke

activiteiten met de kinderen onderneemt. Het volgende seizoen wordt
met een nieuwe club gestart op de
zaterdagochtend voor de kleuters.
Groep drie kinderen komen woensdagmiddag bij elkaar, maandagavond van half zeven tot acht uur
is het tijd voor de groepen vier en
vijf, woensdag is de avond voor kinderen uit groep zes en zeven, donderdagavond is voor de groep achters en op de dinsdagavond zijn de
kinderen uit het voortgezet onderwijs welkom. De leiding is nog op
zoek naar iemand die mee wil helpen om de kleutergroep te draaien
op zaterdagochtend tussen half tien
en elf uur. Dus ben of ken je iemand
die creatief is, het leuk vindt om met
kinderen te werken en graag de
handen uit de mouwen wil steken?
Neem dan contact op met ’t Gilde.
Naast de verschillende clubs, is er
het jaarlijkse kamp wat altijd erg gezellig is. Dit jaar gaan de kinderen
van 22 tot en met 28 juli met elkaar
naar Asten in Brabant. Ook worden
regelmatig leuke discoavonden georganiseerd met steeds een ander
thema, zoals Halloween, de foute disco, etc. Meer informatie over
Jeugdclub ’t Gilde is te vinden op de
nieuwe website: www.jeugdclubgilde.nl.

Band ‘Dix Mix’ vermaakt met
muziek onderbouw Immanuël
Rijsenhout – Op 15 juni klonk er
door het gehele schoolgebouw van
CBS Immmanuël prachtige muziek!
De muziekgroep Dix Mix was op
school te gast om een muziekvoorstelling te geven over het prentenboek van Max Velthuis: Klein Mannetje vindt het geluk. Allereerst waren de jongste kinderen aan de
beurt. Getooid met prachtige zelfgemaakte klavertjevier mutsen zaten de kinderen van de groepen 1
en 2 ademloos te luisteren naar het
verhaal dat werd afgewisseld door
prachtige muziek. De vijf muzikanten met hun altsaxofoon, tenor-

sax, baritonsax, dwarsfluit en piano
speelden vol enthousiasme afwisselend vrolijke, droevige en meeslepende muziek.
Het zesde bandlid verzorgde de PowerPoint presentatie op het digibord waardoor de bijbehorende afbeeldingen zichtbaar waren. Een
leuke bijkomstigheid was dat één
van de muzikanten de vader van
een leerlingen is. De leerlingen van
de groep 3 en 4 mochten ook genieten van het optreden van Dix Mix.
Ook deze jongens en meisjes waren
onder de indruk van het verhaal en
de meeslepende muziek.

Aalsmeer - De groepen vijf en zes
van basisschool De Graankorrel in
Kudelstaart heeft op 7 juni kunstkijkles gehad op de Kinderkunstzolder. De jongens en meiden leerden
van alles over kunst. Jade en Eva uit
groep zes vertellen: “We leerden van
alles over schilder Janos. Toen Janos 9 jaar was ging hij schilderen.
Hij kwam Loes tegen. Loes was Nederlands. Ze maakte mooie beelden,
die nu in het Oude Raadhuis staan.
Wij hebben ook kunst gemaakt. We
gingen met pen tekenen. We moesten een kruising maken van onszelf
en ons lievelingsdier. Dat was best
moeilijk. Onze tekeningen hangen
er nu ook.”

Amazing amateurs
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
presenteert vanaf vandaag, donderdag 21 juni, een nieuwe expositie: Amazing amateurs. Liefst 48
amateur-schilders en -beeldhouwers uit Aalsmeer en omgeving tonen hun werk. De nieuwe expositie
wordt aanstaande zaterdag 23 juni om 16.00 uur officieel geopend
door cultuur-wethouder Gertjan van
der Hoeven. Publiek is welkom. Het
werk van de amateurs bekijken kan
tot en met 29 juli.

De Kinderkunstzolder in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat is te bezoeken van donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De kindertekeningen kunnen tot en
met half oktober bewonderd worden. De expositie met schilderijen
van Janos en beelden van Loes is
afgelopen weekend afgesloten.

Schermen voor jeugd

Daniël Giacon voor derde
keer Nederlands kampioen

Filmsterren in Rijsenhout?
Rijsenhout - De 35 filmsterren en
meester Jaap van groep 8 van de
CBS Immanuel uit Rijsenhout hebben er weken naar uitgekeken. Afgelopen woensdag 20 juni mochten
zij eindelijk de school in stijl over de
rode loper verlaten.
Om, zoals dat echte filmsterren betaamd, onder begeleiding van bodyguards in een zwarte Hummer, hun
weg te vervolgen naar de gereed

staande bus. Dit alles onder luid
applaus en gejoel van de aanwezige ouders en overige leerlingen van
de Immanuel school. Helaas was er
geen tijd om handtekeningen uit
te delen, want er werd al op ze gewacht in de wereldstad Leusden, alwaar zij een vol programma hebben
doorlopen. Verwacht wordt dat de
sterren moe maar voldaan vrijdag
weer met beide benen in Rijsenhout
zullen belanden.

500 Euro Antoniusschool
voor Kinderen kankervrij
Kudelstaart - Voor groep 8a van de
Antoniusschool was het door Anouk
Oosterbeek en Lesley van de Polder georganiseerde afscheidsfeestje tijdens de junior pramenrace afgelopen zaterdag een groot succes. Het weer zat mee, de kinderen
waren super enthousiast en ieder-

een straalde gezelligheid uit. Kortom, een zeer geslaagd feest. Onder
het motto ‘een cadeau is cool, maar
wij gaan voor het goede doel’ haalden de kinderen met elkaar 500 euro op en dit bedrag is gestort op de
rekening van KIKA, Kinderen kanker vrij. Super!

Aalsmeer - Afgelopen weekend is
in Alkmaar het Nederlands Jeugd
Kampioenschap (NJK) Schermen
gehouden. Er werd in verschillende
leeftijdsklassen gestreden op drie
wapens: floret, degen en sabel. De
Aalsmeerse schermer Daniël Giacon (11) van SchermCentrum Amsterdam (SCA) verdedigde op zaterdag zijn titel bij de categorie Floret
Benjamins jongens. Dit zijn jongens
met geboortejaar 2000 en 2001. Daniël won alle partijen in de poulefase en had in totaal slechts drie tegentreffers. Daarmee stond hij eerste op het tableau van 32 schermers. Daniël was oppermachtig in
de eliminatiefase. Hij won alle eliminatiepartijen (waarin tot 10 punten geschermd werd) met hooguit
2 tegenpunten. In de finale trof hij
een schermvriendje van SCA. Daniel bleef goed geconcentreerd schermen en hij won met 10-3. Goud en
zilver gingen hiermee naar Scherm
Centrum Amsterdam en Daniël prolongeerde zijn titel. Hij mocht een
mooi beeldje in ontvangst nemen
en mag zich een jaar lang Nederlands jeugdkampioen noemen. Hij is
hiermee drie jaar op rij Nederlands
kampioen in zijn categorie. Op zondag deed Daniël mee met de categorie Floret Pupillen jongens. Dit zijn
jongens die in 1998 en 1999 geboren zijn. Voor Daniël lag hier meer
uitdaging dan in zijn eigen categorie. Er waren in deze groep 41 deelnemers. Zij schermen met een langer en zwaarder wapen en de eliminaties worden tot 15 punten geschermd. Daniël verloor bij de Pupillen één partij in de voorronde en
stond na de poulefase op de zevende plaats op het tableau. Bij
de tweede eliminatie begon Daniel onrustig, hij raakte gefrustreerd
door mislukte steken en tegentreffers. Gelukkig kon hij halverwege de
partij zijn concentratie weer vinden,

waardoor hij de partij toch ruim wist
te winnen met 15-6. Daarna volgde de kwartfinale. Daniël had een
tegenstander die hij nog nooit had
kunnen verslaan, maar tijdens deze
partij leek alles te lukken en Daniel won met 15-9. In de zinderende
halve finale bleef de stand lange tijd
gelijk opgaan; bijna alle aanwezigen
in de hal hadden zich inmiddels bij
de loper verzameld. Bij een stand
van 11-11 liep de 14-jarige tegenstander echter uit en Daniël verloor
met 12-15 van de uiteindelijke winnaar van het kampioenschap. Achteraf verklaarde Daniël dat hij alles
had gegeven. Door het leeftijdsverschil van 3 jaar zat er eenvoudigweg
niet meer in. Tevreden nam hij dan
ook de bronzen plak in ontvangst.
Met deze resultaten staat hij ver bovenaan op de ranglijst van Nederland bij de Benjamins jongens en
heeft hij een top 5 plek op de ranglijst van de Pupillen Jongens, de categorie waar hij pas na de zomervakantie in start. Daniël behoort tot de
top van Nederland en wil zich graag
verder ontwikkelen. Zijn ultieme
doel is meedoen aan de Olympische
Spelen. Hij moet daarvoor steeds
vaker deelnemen aan buitenlandse
toernooien en trainingsstages. Hiervoor zoekt hij sponsoren. 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. Als u
interesse heeft in sponsoring of een
eenmalige donatie wilt doen, dan
kunt u dat kenbaar maken via zijn
club: schermcentrumamsterdam@
gmail.com. Als tegenprestatie komt
Daniël graag een demonstratie geven, een reclamecampagne opluisteren of een opening verrichten met
zijn floret.

Succes Judoschool Blaauw
bij laatste toernooironde
Uithoorn – Zondag 17 juni hebben
negentien judoka’s van Judoschool
Blaauw meegedaan met het laatste
Fuyiama toernooi van dit seizoen.
De 116 deelnemers werden over 28
poules onderverdeeld, zodat er minimaal drie wedstrijden gedraaid
moest worden. Aan het einde van
de dag waren 8 eerste plaatsen en 6
tweede plaatsen gewonnen door de
judoka’s van Blaauw. Naast de prijzen voor deze toernooironde waren
er ook prijzen voor degene die het
best gedraaid hebben dit seizoen
tijdens de Fuyiama toernooien. Deze
judoka’s mogen zich dan voor een
jaar overall kampioen noemen van
het Fuyiama judotoernooi. Voor een
eerste plaats kreeg men 5 punten,
een tweede plaats drie punten en
een derde plaats 1 punt. Luuk Haarman, Romano Vermeulen en Teun
Gieling mochten deze mooie prijs

in ontvangst nemen. Bij dit toernooi
mochten ook senioren meedoen.
Voor Judoschool Blaauw deed David Siebeler mee. Van de 4 partijen
wist David er 3 te winnen waardoor
hij op de tweede plaats eindigde in
zijn poule. De 8 deelnemers die de
eerste prijs hebben gewonnen zijn:
Bente de Jong, Dylan Koeleman,
Elysa Kikken, Jeroen Trommel, Luuk
Haarman, Luuk Rinkel, Romano Vermeulen en Teun Gieling. De 6 deelnemers die de tweede prijs hebben
gewonnen zijn: Aiden Vermeulen,
Calvin Kikken, David Siebeler, Rosa
van den Assem, Tijn Haarman en Timo Droog. De 6 deelnemers die de
derde prijs hebben gewonnen zijn:
Amber de Groot, Annemijn Trommel, Marijke van Donselaar, Morvan Spaargaren, Mylan Koppen en
Veralie Keizer. Voor meer Informatie:
www.judoschoolblaauw.nl.

Foto: Dóra Barens Kinderfotografie

Judoclinic voor schooljeugd
Aalsmeer - De Sport & Judoclub
was met twee leraren en ruim 140
vierkante meter judomat sterk aanwezig tijdens de jeugddag voor de
groepen 1 en 2 van de basisscholen in Kudelstaart. Op woensdagochtend 6 juni namen vier groepen
kleuters, totaal zo’n 80 kinderen,
deel aan de judoclinic. In samenwerking met Sportservice NoordHolland werd deze clinic georganiseerd, evenals een aantal andere
sporten.
De kinderen zijn met een grote glimlach van de mat gestapt. De aanwe-

zige judoleraren hebben alles uit de
kast gehaald om hen een leuke dag
te bezorgen. De les begon met een
reactie- en conditiespel en vervolgd
met het leren val breken, wat inherent aan het judo is. Gezien de veiligheid werd vervolgens gekozen
voor judotechnieken op de grond.
De Sport & Judoclub is zeer positief over het verloop ervan en wil in
de sfeer van de feestweek een spetterende aanbieding doen: sporten
tot en met september, inschrijfgeld
én (kids)judopak voor 60 euro ! Het
aanvragen van twee gratis proeflessen kan via info@sport-judoclub.nl.
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Handbal Aalsmeer

NK Ritmische Gymnastiek in Ahoy

Wai Wong keert terug!
Aalsmeer - Oud FIQAS Aalsmeer
handballer Wai Wong, die de afgelopen twee jaar bij TBV Lemgo in Duitsland heeft gespeeld en
daarvoor bij Dormagen, keert terug naar de club. Ondanks verschillende aanbiedingen uit Duitsland en Nederland kiest Wong voor
Aalsmeer. Wai zelf hierover: “Er was
belangstelling uit Duitsland, ook uit
de tweede Bundesliga en met één
club was ik al bijna rond, totdat FIQAS Aalsmeer kwam en ik een fantastische kans heb gekregen om
mijn maatschappelijke carrière op
te bouwen. Deze kans kon ik niet
laten lopen. En daarbij heb ik zeker geen spijt gehad van mijn avontuur in Duitsland. In deze jaren heb
ik met fantastische spelers mogen
trainen, zoals Florian Kehrmann en
Holger Glandorf.“ Wong tekent in
Aalsmeer een 2-jarig contract. Met
FIQAS Aalsmeer hoopt hij weer
mee te kunnen doen om de prijzen en te eindigen bij de eerste vier.
Dat geeft immers recht op het spelen van de Benelux Liga. Trainer en
coach René Romeijn over de terugkeer van Wong: “We zijn heel blij dat
Wai weer terug is in Aalsmeer. We
hebben met hem een ervaren speler terug, die door zijn Duitse carrière alleen nog maar beter is geworden. Ik weet zeker dat Wai een grote
- herwonnen - aanwinst is voor on-

ze club. Daarnaast zal Wai ook de Bjongens van FIQAS Aalsmeer gaan
trainen. Ook voor de jeugdopleiding
zijn wij dus erg blij dat Wai zijn kennis en ervaring kan overbrengen op
onze jeugd.”
Uitslag super loterij
Zaterdagavond 16 juni had notaris van Gaalen zijn handen vol aan
ruim 100 prijzen die hij moest verdelen onder de winnen de nummers
van de grote FIQAS Aalsmeer-loterij. De hele verenging had loten verkocht voor de clubkas. Een geweldige prestatie, want met dat geld kan
de club de training op een hoog peil
houden. “En kunnen we de teams
hoog in de competitie houden”, vertelde voorzitter Mike van der Laarse.

het wedstrijdzeilen aan boord. Marc
komt net terug uit San Remo, waar
hij in het 18-koppige team van Brad
Butterworth, onder meer vier keer
winnaar van de America’s Cup en
twee keer van de Whitbread Round
the World, uitkwam in de Giraglia
Rolex Cup met de Jethou, een 62
foot groot jacht naar ontwerp van
de Nederlanders Judel en Vrolijk.
“Dat was puur genieten. We troffen
het met een lang bezeild rak en een
sterke windkracht 7 en deden over
de 235 nautische mijl (440 kilometer) 18 uur en 7 minuten en haalden snelheden van 30 knoop (55 kilometer)! Maar om te (wedstrijd)zeilen hoef je niet zo ver de deur uit. De
Westeinder staat voor mij in de top
drie van binnenwater om te (wedstrijd)zeilen: lang en breed genoeg
om een eerlijke baan uit te leggen,
zonder last van ondieptes of stroming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit de Aalsmeerse
verenigingen vele zeilkampioenen
opstonden: de families Spaargaren
in de 16M2-klasse, Jan Bol die samen met Cor Groot in de Drakenklasse naar de Olympische Spelen
in Mexico ging. Bakker en Imhoff
in de Draken, de gebroeders Van
Werkhoven in de 470, Florence van
Mierlo in de J22 werden Europees
Kampioen, Alexandra Verbeek ging
naar de Olympische Spelen in Mel-

Sportvereniging Omnia 2000

Mooie resultaten turnsters op
Districtskampioenschappen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juni vond
het District Kampioenschap van de 4e
divisie plaats in Amsterdam. SV Omnia 2000 werd daar vertegenwoordigd door Guoxin Verhoef. Met een
totaalscore van 49,100 werd Guoxin
27e van de 37 deelneemster. Een
knappe prestatie zo voor de eerste
keer op dit niveau. Guoxin turnde dit
seizoen in de categorie pupil 2, niveau 8. Vorig jaar turnde zij nog in niveau 10, maar dat ging haar zo goed
af dat zij moest promoveren. Dat betekende een niveau overslaan en
dus een hele uitdaging voor Guoxin
en haar trainsters Anneke en Mariet. Aan de districtskampioenschappen voor de 5e divisie, die zaterdag
16 juni in Amersfoort gehouden werden, hebben onder leiding van trainsters Anneke Nap en Mariët Tas vijf

turnsters van SV Omnia 2000 deelgenomen. Zij hadden zich via de rayonen regiokampioenschappen voor deze wedstrijden geplaatst. Bij de categorie instap turnden Isa Verzeilberg,
Ilonca Jongkind en Noor Tetteroo.
Noor werd 31e, Isa eindigde op een
mooie 12e plaats en Ilonca werd 4e.
In de tweede wedstrijd turnde in de
categorie pupillen 1 Shania Bleeker.
Bij haar favoriete onderdeel de brug
behaalde ze maar liefst 14.00 punten!
Shania werd 22ste.
In de derde wedstrijd in de categorie
pupillen 2 turnde Jasmin Aileen. Eigenlijk had Jasmin zich niet geplaatst
voor deze wedstrijd, maar omdat een
aantal turnsters zich had afgemeld
mocht ze toch meedoen. Met een hele mooie oefening op de vloer en een
goede balk oefening waar ze met de

Minder valide zwemmers

Mike en Narsh op NJK
Aalsmeer - In het weekend van 15,
16 en 17 juni hebben Mike Engel en
Naresh Murli deelgenomen aan de
Nederlandse Junioren Kampioenschappen zwemmen. Beide Oceanus-zwemmers hadden vier individuele inschrijvingen op hun naam
staan. De sporters vertrokken donderdagavond naar Friesland om
goed uitgerust op vrijdagochtend
aan de start te verschijnen. Het inzwemmen startte om 08.00 uur. Om
11.40 uur konden ze starten met de
50 meter vrij. Mike opende de NJK
met een mooi persoonlijk record

Ongeveer 100 mensen zagen hoe
in de Bloemhofkantine de ene prijs
na de andere eerlijk werd getrokken. De hoofdprijs was een mooie
Cortina fiets. Op woensdag 27 juni kunnen de prijzen tussen 19.30
en 21.30 uur worden afgehaald bij
Multi Supplies aan de F.A.Wenstraat
6. De winnende lotnummers zijn te
vinden op www.hvfiqasaalsmeer.nl.
Sharelle Maarse terug
Opbouwspeelster Sharelle Maarse (19 jaar) is terug bij FIQAS
Aalsmeer. Na een jaar bij eredivisionist Venus in Nieuwegein te hebben
gespeeld, keert ze terug bij haar eigen club. Want Sharelle handbalde
al vanaf haar vierde jaar bij FIQAS
Aalsmeer. Sinds ze negen was, is ze
geselecteerd voor de Selectie Mid-

Marc Blees: “Een weekendje
zeilen is als een week vakantie”
Aalsmeer - Vrijdag 6 juli wordt het
Nationaal Regenboog Evenement
verzeild op de Grote Poel van de
Westeinderplassen. De baan wordt
zo dicht mogelijk bij het surfeiland
uitgelegd, zodat de wedstrijden vanaf de wal goed zijn te volgen. Gestreden wordt om de eer van vijftien
gemeenten, voor Aalsmeer komt
evenals vorig jaar Marc Blees aan
de start. “Vorig jaar behaalden we
een zesde totaalplaats en ik vond
dat wat beneden onze eigen verwachting”, aldus Marc. “We waren nog wat aan het experimenteren met nieuw materiaal en vergeet
niet, je vaart een korte baan en als
je uitstekend bij de start weg bent
maar je wordt even gehinderd, heb
je geen kans meer om in de kop aan
te sluiten. En in de Regenboogklasse heb je uitsluitend te maken met
topzeilers, waaronder vele eerdere
kampioenen, ook uit andere klassen. We gaan andermaal voor een
plaats bij de top drie. Onze boot met
nummer 114 is gebouwd in 1978, in
Aalsmeer door Aldert Been in 2007
totaal gerenoveerd en behoort tot
de snelste in de klasse.” Marc runt
sedert 2007 één van de nieuw neergestreken watersportbedrijven in
Aalsmeer. Hij vaart met Joost Houweling en Thomas Allart uit Alphen
aan de Rijn completeert het team.
Samen is een jarenlange ervaring in

Zilver voor Marit Harte

van 0.40.84 naar 0.40.11, Naresh
had 0.42.23 achter zijn naam staan
en zwom zelfs een prima persoonlijk record in een tijd van 0.41.77. Zaterdagochtend stond de 200 meter
wisselslag op het programma.
De 50 meter vlinder beloofde veel
goeds, ze zwommen een persoonlijk record op de 50 meter vlinder
(Mike zwom deze 8 seconden sneller en Naresh zwom 2 seconden van
zijn tijd af), na de rug, school en vrije
slag kwam dit neer op een persoonlijk record van Mike in een tijd van

den Nederland en vanaf haar dertiende zit ze bij de nationale jeugd
selectie: eerst bij de Talents, daarna bij de Youth waarmee ze naar het
EJOF in Finland is geweest en het
WK. In 2010 haalde de ploeg waarin ze speelde de bronzen medaille
op het WK in de Dominicaanse Republiek. Sharelle zit op de Handbal Academie, woont in Papendal en volgt een opleiding Pedagogisch werker. Ze is blij terug te zijn:
“Na vele gezellige en leerzame jaren
bij FIQAS, heb ik afgelopen seizoen
voor Venus Nieuwegein gespeeld
om op eredivisie niveau te spelen.
Dit omdat ik ook al op de Handbal
Academie zat. Maar ik ben erg blij
dat ik nu weer bij mijn club terug
ben en we op het hoogste niveau
acteren. Ik heb er erg veel zin in!”

bourne en Sandra van der Meyden
pakte een wereldtitel in de Splashklasse.” Hoe bepaalt Marc zijn startpositie? “Dat is een kwestie van de
tijd aftellen, van 5, 4 en 1 minuut
naar de start. Het gaat om de positie bij de startlijn ten opzichte van
de andere deelnemers, de wind en
de golven en dat is je eigen routine. In het kruisrak heb je een aantal stelregels. Komt de wind meer
van rechts en zit je zelf links, dan zit
je fout. En bij het opkruisen moet je
4 slagen vooruit denken, het is net
schaken. Lig je eenmaal vooraan,
dan is het de kunst om altijd tussen

de bovenboei en je tegenstander te
blijven. Voor de wind zoek je vooral vrije wind en in het laatste rak
naar de finish is het puur verdedigen. “t Is snel gezegd, maar kom kijken naar het spektakel in de Regenboogklasse, met haar imponerende
verschijning ook wel de Koningin
van het Water genoemd.”

afsprong salto naar achteren viel eindigde Jasmin op een hele knappe 10e
plaats. Het wedstrijdseizoen zit er nu
op voor de trainster en turnsters van
de wedstrijdgroepen van SV Omnia

2000. De komende weken gaat hard
getraind worden voor de presentatieavond op zaterdag 7 juli. Publiek is
vanaf 19.00 uur van harte welkom in
de Proosdijhal in Kudelstaart.

Surf naar www.nationaalregenboogevenement.nl. voor actuele informatie en kom vooral even kijken en
meegenieten.
Theo van Mie rlo

Op de foto: Bovenste rij vlnr: Noor Tetteroo, Isa Verzeilberg, Shania Bleeker.
Onder: Ilonca Jongkind en Jasmin Aileen.

3.44.51. Op de 200 meter wissel behaalde hij de zesde plaats. Naresh
zwom een tijd van 3.49.33 (ruim 10
seconden van zijn beste tijd sinds
26 mei en werd zevende). Na een
welverdiende rustpauze kwam Mike
Engel
in de middag weer aan de start op
de 100 meter rug. Ondanks zijn verkoudheid wist hij weer een mooi
persoonlijk record te zwemmen.
Zijn oude tijd van 1.42.69 wist hij nu
om te zetten in een tijd van 1.40.64
met als resultaat de vijfde plaats.
Zondag 17 juni, de laatste dag van
het toernooi, zwom Naresh de 100
meter vrije slag in de eerste serie.
Hij ging te snel van start en kon zijn
prima 50 meter tijd van 0.43,98 niet
omzetten in een verbetering van zijn

beste tijd. Zijn eindtijd van 1.37,43
leverde helaas niet zijn derde persoonlijke record op, een achtste
plaats in het klassement. Mike ging
in de tweede serie van start. Ook
hij ging vliegensvlug van start en
kon zijn persoonlijke record net wel
verbeteren (oude tijd 1.32,37). Zijn
eindtijd was 1.31.61 en goed voor
een zevende plaats. Zondagmiddag kwam alleen Naresh nog aan
de start op de 100 meter school. De
eerste 50 meter gingen weer vliegensvlug en hij kon zijn persoonlijke besttijd nu wel verbeteren. In een
tijd van 1.56.90 sloot hij het Nederlands Junioren Kampioenschap zeer
positief af. Kortom de minder valide
sporters van Oceanus en hun trainsters kijken terug op een prachtig
toernooi.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond het Nederlandse Kampioenschap Ritmische Gymnastiek plaats
in het sportpaleis in Ahoy te Rotterdam. Marit Harte kwam zondag 17
juni uit voor SV PAX uit Hoofddorp
en nam daar deel aan de groepswedstrijden in categorie 1A met
haar groepsgenoten Chelsey Borgers, Kimberley Borgers, Tayla Greyling en Verena Janga uit Hoofddorp en Fleurine Menijn uit Alphen a/d Rijn. Een voorbereiding
van maandenlang trainen ging helaas bij een aantal gymnastes gepaard met blessures, maar gelukkig
wist de groep zich te plaatsen om
deel te nemen aan het NK. De dames lieten een zeer goede oefening
met vijf ballen zien, de oefening met
drie hoepels en twee linten verliep

niet vlekkeloos. Al vroeg in de oefening kwamen er knopen in de linten waardoor er gebruik moest worden gemaakt van reserve materialen
en dat betekent aftrek van punten.
Ondanks deze pech wisten de dames met beide oefeningen genoeg
punten te behalen voor een zilveren
medaille. Marit deed dit jaar voor de
negende keer mee aan het NK en
gaat nu terugkijken op een fantastische, ruim elf jaar durende carrière
in de ritmische gymnastiek. Als 6-jarige maakte ze kennis met de sport
en al die jaren heeft ze heel wat medailles in de wacht weten te slepen.
Ze heeft vooral met heel veel plezier
intensief haar sport beoefend. Ook
de deelname aan vele buitenlandse
wedstrijden heeft ze als een enorme
ervaring beleefd.

Van links naar rechts: Fleurine, Marit, Verena, Kimberly, Chelsey, Tayla.

SV Omnia Trampolinespringen

4 Medailles op het NK
Aalsmeer - Het weekend van 16
en 17 juni stond voor de springers
van SV Omnia 2000 geheel in het
teken van de Nederlandse Kampioenschappen. In Ahoy Rotterdam
werden in één weekend verschillende NK’s gehouden van wel negen verschillende disciplines uit de
turnsport, waar trampolinespringen
er één van was. Op zaterdag vonden de finales van de B t/m E klasse plaats. Er deden in deze klasse
25 deelnemers mee van SV Omnia
2000. De wedstrijd begon met het
synchroon springen. In de E klasse
werden Sien v/d Schilden en Melina Antoniadis vijfde, Donnatella Antoniadis en Dian van Wieringen zevende, Teun v/d Schilden en Cody
van As twaalfde, Amber Rademaker
en Tanja Kater vierde en het koppel
Marcella Adjape en Denise Sprangers werd negende. Bij de D klasse
werden Bonita Goede en Joyce de
Weille tiende, Naomi de Rijk en Cato van Baarsen (Veerkracht) achtste,
en Sanne van Vliet en Sharona de
Rijk vierde. En bij de C klasse werden Danischa Goede en Ebbie Tam
negende en Max de Vries en Marvin
Arendzen vierde. In de laatste finale,
de B klasse, kwamen Bene Geleijn
en Yanaika Holst uit.
Zij werden na een aantal goede oefeningen knap tweede en mochten
een medaille in ontvangst nemen.
Bij de individuele wedstrijd sprongen er ook een aantal springers van
SV Omnia 2000 mee. Sien en Melina, de jongste springers van SV
Omnia 2000, werden hier knap vijftiende en dertiende bij de E instappers. Donnatella sprong zich in de
pupillen 1 klasse naar een vijftiende
plaats, terwijl Tanja en Dian een finaleplaats haalden bij de beste acht
springers. Zij werden hier uiteindelijk zesde en achtste, een knappe prestatie. Teun sprong mee in de
Pupillen 2 klasse, hij werd hier vijftiende. In de jeugd klasse werd Marcella vierde. Esther van Kerkhoven
werd in de junior/senior klasse vijfde. Bij de D Jeugd klasse werd Serena twaalfde en Bonita vijftiende.
In de senior klasse behaalde Sanne van Vliet een plaats in de finale.

Zij werd hier zevende. In de C klasse sprong Ebbie mee bij de junior
meisjes. Zij sprong twee mooie oefeningen waardoor zij als tweede de
finale in ging. Hier ging het echter
fout wat uiteindelijk resulteerde in
een teleurstellende achtste plaats.
Max sprong mee bij de junior jongens C. Hij belandde hier net naast
het podium, hij werd vierde. Bij de B
klasse sprong Bente mee bij de junior meisjes. Zij sprong een mooie finale oefening en werd hiermee vijfde in een sterk deelnemersveld. Yanaika sprong mee bij de B senioren.
Zij ging als tweede de finale in en
werd door een kleine fout uiteindelijk derde, een mooie prestatie. Op
zondag vond het NK voor de A klasse plaats, dit is de allerhoogste klasse. SV Omnia 2000 had hier twee
deelnemers: Robin van As (Junior)
en Melvin Dokter (Senior). Robin
van As deed mee met het synchroon
springen samen met haar partner
Savannah Deckers (Flik Flak).
Zij sprongen samen een goede
voorronde waardoor zij als tweede de finale ingingen. In de finale ging het echter minder goed, dit
resulteerde uiteindelijk in een vierde plaats. Melvin sprong samen met
zijn partner Chris Moerman (Triffis) een goede voorronde. Ook zij
stroomden door naar de finale. Melvin Dokter deed ook mee aan de individuele wedstrijd. Hier sprong hij
twee goede oefeningen, wat eveneens resulteerde in een finaleplaats.
De finales waren aan het eind van
de dag in het grote sportpaleis
van Ahoy. Melvin wist de spanning
echter goed te onderdrukken. Hij
sprong een goede oefening wat resulteerde in een verassende derde
plaats. Dit is een hele prestatie, de
senior A klasse is namelijk de allerhoogste klasse binnen het Nederlandse trampolinespringen. De synchroon finale vond hierna plaats.
Ook hier sprongen Melvin en Chris
een goede oefening wat eveneens
resulteerde in een welverdiende
derde plaats. Hiermee heeft Melvin laten zien dat hij ondanks weinig trainingsuren toch tot de top van
Nederland behoort.
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Tenniscompetitie

Vrijwilligers gezocht voor
Multi Triathlon Aalsmeer

Zaterdag 1 kampioen in
vierde klasse gemengd
Aalsmeer - Het nieuwe gemengde team Zaterdag 1 is in 2011 opgericht en meteen ingeschreven in
de derde klasse op zaterdag. Omdat er op zaterdag geen gemengde senioren teams spelen, werd
het team meteen ‘gemengd 1’. De
KNLTB deelde het team van tennisvereniging Alle Out in een top sterke poule met als resultaat dat Zaterdag 1 na zes speeldagen eindigden
op 1 voor en 29 tegen en dus gedegradeerd als een baksteen. Gevolg
hiervan was dat het team dit jaar in
de vierde klasse instroomde en op
papier gelijkwaardige tegenstanders ging treffen. Mariska van Bael,
Anne Marie Munnik, Marjolein Verboom en teamcaptain Martijn Verschuur stonden vorig jaar ook in de
basis. Harm Samuels had vorig jaar
niet gespeeld door een zware knieblessure. Dit jaar was hij weer van
de partij. En op de transfermarkt
was Brian van de Heuvel aangetrokken. Op zaterdag 7 april startte het competitie seizoen. De eerste
wedstrijd was thuis tegen Tean. Brian en Harm haalden de punten binnen met de Heren Enkel en de Heren Dubbel. De Dames Enkel en Dames Dubbel gingen helaas verloren.
Uiteindelijk gaf de mix de doorslag,
want Anne Marie en Harm wonnen die pot en dus de dag uitein-

delijk met 3-2 tegen de latere nummer twee van de poule. Dag 2 was
wederom thuis, tegen Nieuwkoop.
Het werd 4-1 waarbij alleen de Heren Enkel verloren ging. Op dag 3
ging het All Out-team op bezoek bij
Tennis2Tennis. Anne Marie won de
eerste partij, vervolgens was het de
beurt aan Brian. Bij de tegenstanders rekenden ze de Heren Enkel al
als hun punt, omdat de heer aan de
andere kant tot nu toe vrij eenvoudig zijn singles had gewonnen. Het
werd inderdaad een kort potje: 1-6,
2-6 voor Brian! En dus de 0-2 op het
scorebord! Vervolgens werd de Damesdubbel van Mariska en Marjolein gewonnen in twee eenvoudige
sets. Helaas was Martijn deze dag
niet in vorm en ging daardoor de
Herendubbel verloren. Ook de mix
werd verloren. Mariska en Martijn
kwamen om 20.00 uur van de baan
met 2-3 op het scorebord. Inmiddels stonden DVH A’veen en Tean in
punten boven in de ranking. Zaterdag 1 was wel het enige ongeslagen
team op dat moment. Week vier en
vijf verliepen heel soepel. Twee dagen met 5-0 gewonnen en in eens
wel bovenaan. De vijfde dag was bij
Leimuiden uit. De heren enkel van
Martijn, de dames enkel van Mariska en de gemend dubbel van Harm
en Marjolein mochten allen tegelijk

de baan op. Drie keer 2 sets en binnen 1,5 uur stond Zaterdag 1 met
3-0 voor en was de dagprijs binnen. De herendubbel van Martijn en
Harm en de damesdubbel van Mariska en Marjolein waren nog een
formaliteit, maar gingen ook redelijk soepel in twee keer twee sets.
De laatste dag moest gewonnen
worden. Tean zat op de hielen met
slechts twee punten verschil. Het
All Out-team speelde uit bij DHV
in Amstelveen. De zenuwen waren toegeslagen. Anne Marie won
wel haar single in drie sets in ruim
3 uur, maar Martijn verloor zijn single in drie sets. De dames maakten
tijdens deze belangrijke kampioens-

dag het verschil. Na de DE werd de
DD ook gewonnen. De mix van invaller Scander Essaiem en Mariska
was een belangrijke pot. Scander
deed waarvoor hij was gevraagd:
winnen in de mix. Het kampioenschap was een feit. Tijdens de Herendubbel kwamen Anne Marie en
Mariska al met champagne aanzetten! Helaas verloren de heren de
HD, maar de 3-2 uitslag was genoeg. Dit kampioenschap betekent
weer terug naar de derde klasse.
Competitieleider Chris zei bij de huldiging dat Zaterdag 1 waarschijnlijk
weer gaat degraderen. Aan de dames en heren van het team de eer
om het tegendeel te bewijzen!

Open Water seizoen voor
Margreet en Arjan van start
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni is het
open water seizoen officieel van
start gegaan. Margreet van der Pol
reisde af naar Vriezeveen om daar
haar seizoen te gaan openen. Er
stond behoorlijk wat wind en er vielen hier en daar een paar spatten regen.

kwam hij als zevende het water uit
en werd daarmee vijfde bij de senioren. Margreet mocht rond 10.20 uur
ingevet en wel aan haar 5 kilometer
avontuur beginnen. De eerste kilo-

Zou dit de voorbode zijn voor nog
een regenachtig seizoen? Margreet zwom die dag de 1 kilometer Masters 40+ en finishte in een
tijd van 15.42,74 wat voor haar een
hele goede tijd is. De overstap naar
Oceanus begint zijn vruchten af te
werpen.

Liza turnt NK Cup in Ahoy!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in Ahoy Rotterdam het grootste Nederlands Kampioenschap
plaats voor alle gymnastiek disciplines. Ook de turnsters uit de tweede divisie mochten in Rotterdam
hun opwachting maken. Zo ook Liza
Tichelaar, turnster bij SV Pax Haarlemmermeer. Deze wedstrijd was
een bekroning op een mooi turnseizoen voor deze Aalsmeerse. Liza
begon haar wedstrijd goed op het
onderdeel sprong, voor de meerkamp telde haar beste sprong, met
12,733 een prima begin. Op brug
turnde Liza een geheel nieuwe oefening met als afsprong een dub-

bele gehurkte salto achterwaarts.
De afgelopen twee weken had ze
daar hard aan gewerkt, en ze was
dan ook ontzettende blij dat het tijdens haar wedstrijdoefening goed
ging. Op het onderdeel balk zette
Liza eveneens een stabiele oefening
neer. Haar vloeroefening zag er keurig uit, met ruime acrobatische series. Op het onderdeel vloer scheelde het voor Liza slecht 0,025 punten met een finale plaats. Maar ondanks het niet behalen van een toestelfinale, mag Liza tevreden terugkijken op haar wedstrijd. Ze eindigde als negende in het sterke deelnemersveld van 32 turnsters.

Zondag 17 juni, locatie Spaarnwoude, en wat een wind, windkracht
6/7 op de baan en een watertemperatuur van gemiddeld 17,5 graden. Zelfs de zon was aanwezig, dat
beloofde een mooie dag te worden.
Rond de klok van 10.10 uur, ging de
5 kilometer heren van start gevolgd
door de dames die 10 minuten later starten. Arjan is zijn open water
seizoen dus meteen stevig begonnen met de 5 kilometer vrije slag junioren en senioren. De schouders
en nek werden goed in het vet gezet om enigszins warm te blijven en
geen striemen op te lopen. De eerste kilometer keerde hij net onder
de 14 minuten , ondanks de stevige
wind zat het tempo er lekker in. Na
1 uur 12 minuten en 41 seconden

meter ging in ongeveer 16 minuten
en ook haar tempo zat er goed in.
Uiteindelijk tikte ze na 1 uur en 29
minuten en 3 seconden als twaalfde aan. Rond de klok van twee uur
maakte beide zwemmers zich op
voor het toetje, de 1 kilometer Mas-

Els en Michael snelsten bij
5 km baanloop AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer baanloop, die elke tweede
woensdag van de maand gehouden wordt bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer, trok afgelopen woensdag 13 juni slechts 32 deelnemers/
sters. Het deelnemersaantal betrof
een laagterecord en dat had natuurlijk alles te maken met de interland tussen Nederland en Duitsland
voor het EK-voetbal.De uitslagen bij
de dames waren ditmaal als volgt:
Els Raap 21:59, Saskia van Tol 26:50,
Sharon Nieuwstad 27:49 en Conja
Rietdijk in 34:59 minuut. De heren
scoorden de volgende tijden: Michael Woerden 16:45, Erwin Metselaar 16:51, Thijs Buskermolen 18:17,
Frans Woerden 18:44, Fred Scholte 19:00, Hugo van Leeuwen 19:39,

Bouke Kooiman 19:58, Peter Nuyens
20:17, Toon Ligtenberg 20:21, Michel
Vollebregt 20:24, Michel Ganzevlees
20:33, Jacques Verhoef 20:42, John
Celie 20:56, Robert van Susteren
21:20, Gerard Albers 21:31, Peter
van Wouwe 21:36, Cees Hoek 21:43,
Andre van der Putten 22:54, Arnold
van Velthoven 23:00, Remco Binkhorst 23:11, Piet Rietdijk 24:31, Hans
Leeuwerik 24:48, Piet de Boer 24:52,
Jos Cornelissen 24:54, Arnoud van
Susteren 25:38, Arnold Moes 26:48,
Johan Kwa 31:19 en Gerrit van der
Steeg 38:31. De volgende 5 kilometer baanloop bij AVA wordt gehouden op woensdag 11 juli, aanvang
20.00 uur aan de Sportlaan 43A. Kijk
voor informatie op de website van
de atletiekclub: www.avaalsmeer.nl.

Junioren en masters van AV
Aalsmeer snel in Utrecht
Aalsmeer - Op vrijdagavond 15 juni werd de derde Track Meeting in
Utrecht georganiseerd. Regenachtig weer en haperende elektronica
weerhielden de atleten er niet van
om prima prestaties neer te zetten.
Corné Timmer, uitkomend bij de jongens junioren C, liep voor het eerst
onder de 3 minuten op de 1000 meter en verbeterde zijn eigen per-

soonlijk record. Zijn tijd was 2.59.12
minuten. Evert Bunschoten, junior B,
deed het erg goed op de 800 meter.
Ook hij verbeterde zijn persoonlijk
record en zijn tijd was 2.11.90 minuten. Wim Metselaar, masters 70,
nam deel aan de 100 meter en eindigde in een tijd van 16.55 seconden. Voor de 200 meter had Wim
33.19 seconden nodig.

Afsluitingsavond darten in ’t Dijkhuis

Trofee voor Erik-Jan en Jolanda
Oude Meer - Op de laatste dartavond
van het seizoen, vrijdag 8 juni, werd
gestart om 18.00 uur met een heerlijk
buffet, daarna werden de pijltjes opgepakt om deze keer in een gemengde dames-en heren-poule te spelen.
Sommige combi’s zorgden voor verrassende resultaten en bij de finale
winnaarsronde wonnen Joris en Eric
uiteindelijk van Bak en Jolanda. Bij de
finale verliezersronde wonnen Hans
en Hubert van John en Piet. De winnende koppels kregen een mooie bos
bloemen uitgereikt. Aan het einde van
de speelavond vond de prijsuitreiking
van de hoogst geëindigden van dit seizoen plaats. Bij de dames (uniek omdat er weer een groot aantal hebben
meegespeeld) op de eerste plaats Jolanda Heijsteeg met 112 punten, op de
tweede plaats Henny Taal met 96 pun-

Aalsmeer - Op zondag 26 augustus organiseert Stichting Triathlon
Aalsmeer (STA) de 25ste editie van
de Multi triatlon Aalsmeer. Deze jubileumeditie belooft een groot feest
voor deelnemers, vrijwilligers en de
organisatie te worden. De jubileumeditie kan niet alleen georganiseerd worden met een bestuur, coordinatoren en sponsoren. Er is hulp
nodig van een grote groep (150) vrijwilligers, die er ook dit jaar weer voor
kunnen zorgen dat de veiligheid van
de deelnemers en de verkeersdeelnemers gewaarborgd is. Stichting
Triathlon Aalsmeer organiseert weer
wedstrijden in drie verschillende afstanden: mini, achtste en Olympische afstand. De jongste deelnemers
(6 tot 13 jaar) zullen weer als eerste van start gaan met een mini-triathlon: 250 meter zwemmen in zwembad de Waterlelie, 10 kilometer fietsen door de Hornmeer en 2,5 kilometer lopen. Deze jongste deelnemertjes starten 9.30 uur. Het programma van de andere startseries is ook
niet veranderd. Deelnemers voor de
achtste (500 meter zwemmen-20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen)
starten om 10.30 uur vanaf het surfstrand bij de Westeinderplassen. Om
11.30 uur rennen vanaf dat zelfde
strandje de deelnemers op de Olympische afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 ki-

lometer lopen) het water in. Het is
ook weer mogelijk om als trio aan
de Olympische afstand mee te doen.
In een team van drie neemt elke atleet een onderdeel van de triatlon
voor zijn rekening. Een ideale manier
om samen een unieke sportprestatie te leveren! Een dergelijk sportevenement kan niet zonder de vele
handen van vrijwilligers. Als vrijwilliger kun je op verschillende plaatsen terecht komen: langs het fietsparkoers als verkeersregelaar of bij
de finish om bekertjes water aan te
geven. Het is mogelijk een voorkeur
aan te geven. Aan het einde van de
jubileum triatlon wordt een feestelijke barbecue georganiseerd voor alle vrijwilligers. Aanmelden als vrijwilliger of deelnemer kan op: www.triathlonaalsmeer.nl

Quilten bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 27 juni is er
van 9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en
thee bij de Oost-Inn in de Mikado aan
de Catharina Amalialaan.
Tevens kunnen bezoekers als ze dat
willen meedoen met het quilten. Het
is de laatste Oost-Inn-dag van het seizoen. We start en de Oost-Inn weer op
5 september.

Klaverjassen bij OVAK-Soos in
De Geluksvogels Parochiehuis
Kudelstaart - Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Wie
ook zin heeft om te komen klaverjassen is van harte welkom. Gezelligheid
is troef, luidt het motto. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld. Op
13 juni werd, ondanks de voetbalwedstrijd Nederland tegen Duitsland, toch
gekaart. Ben Blom is eerste geworden
met 5230 punten, Gerard Pouw eindigde op twee met 5196 punten en
Bert van der Jagt op drie met 5102
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Cees Lindeman met 3680 punten.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
27 juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 13 middag is gewonnen door Gerrit van de Geest
met 5480 punten. Op twee Nico
Maarse met 5223 punten en op drie
is Dirk Tromp geëindigd met 5061
punten.

ters 40+ vrije slag. En wat werd er
hard gezwommen. Arjan mocht flink
aan de bak. Hij had het in het begin
flink aan de stok met een zwemmer
die hem continue hinderde.

Aalsmeer - Komende vrijdag 22
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Koffie en thee staan klaar
vanaf 19.30 uur. Het klaverjassen
op 15 juni is gewonnen door Greet
Harms en Kees Kugelijn met 5268
punten, gevolgd door Manfred de
Grauw en Theo Nagtegaal met 5205
punten en familie Vergeer met 5032
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aaan Siem Burgers en Ben Johannessen.

Er werd wat tempo gezet en hij
schudde zijn belager af. Hij legde
zijn race af in 13 minuten en 30 seconden en werd daarmee overtuigend eerste in zijn leeftijdscategorie. Hij kwam net achter de jonkies
van 20 jaar binnen. Margreet mocht
aan haar snelle kilometer beginnen
acht minuten nadat de heren waren
gestart, en met een zware 5 kilometer nog in de armen, zwom ze haar
kilometer in 15 minuten en 44 seconden en eindigde heel verrassend
als tweede in haar klasse. De toon
is gezet, op naar volgend weekend.
Uiterst tevreden keerde iedereen
huiswaarts.
ten. En op de derde plaats Moniek met
78 punten. Zij kregen een mooie beker
uitgereikt en voor Jolanda was ook de
winnaars wisseltrofee. De wisselbeker
verliezersronde kwam in handen van
Moniek. Ook waren er nog certificaten
voor de gegooide 180-ers. De hoogste finish was voor Ans met 99. Bij de
heren eindigde Erik-Jan op de eerste
plaats met 96 punten. Op de tweede
plaats Davey met 74 punten en op drie
Remco met 64 punten. Zij kregen een
mooie beker uitgereikt en voor ErikJan was ook de winnaars wisseltrofee.
De wisselbeker verliezersronde ging
naar Leon. Verder werden er nog certificaten uitgereikt aan darters met de
hoogste finish, deze keer gegooid door
Eric 170 en de meeste 180-ers waarvan Erik-Jan er dit seizoen maar liefst
twintig gooide! Al met al was het weer
een zeer geslaagd dartseizoen in ’t
Dijkhuis met veel enthousiaste deelnemers waarbij ook de gezelligheid hoge
punten scoorde! In september start het
nieuwe seizoen.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Cobie wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellig kaarten in het Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren, rummicuppen en
hartenjagen staan op het programma. Op donderdag 14 juni is het
klaverjassen gewonnen door Cobie
Bouwmeester met 5130 punten, gevolgd door Tinie Lindeman met 5111
punten en Kees van der Meer met
4914 punten. Bij het jokeren behaalde Jaap Wei de hoogste eer met
60 punten, op twee Marie van der
Jagt met 204 punten. De kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en iedere 55+er is welkom. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Leimuiden op
wandelkaart
Leimuiden - Het organisatieteam
van NAS Loopt Weer (NLW) kan
mede dankzij het zeer goede wandelweer terug kijken op een zeer
geslaagde wandeldag. Er waren
drie routes uitgezet van 12,5, 17,5
en 26,5 kilometer. Alle routes gingen richting Nieuwveen en kwamen
langs een schitterend gebied, over
dijken en oude sluisjes. De wandelaars werden binnengehaald met
muziek. Er was veel enthousiasme
over de organisatie van de wandeltocht. Zeker voor de wandelaars die
van verder dan Leimuiden kwamen
was het schitterend wandelen. Maar
ook voor bekenden van het gebied
was er soms toch nog een verrassing waar zij nog nooit waren geweest. Kortom, de zeer geslaagde wandeldag heeft Leimuiden op
de wandelkaart gezet. Volgend jaar
wordt voor de derde keer, op opnieuw de derde zondag in juni, de
wandeltocht weer georganiseerd.
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Mirjam de Koning: “Sport is belangrijk”

Windsurfen voor gevorderden!

Noord-Holland krijgt
Paralympische Spelen
Aalsmeer - Van 17 tot en met 27
september staat Noord-Holland in
het teken van sporten, acceptatie,
integratie, grenzen verleggen, gezelligheid en teamspirit. In die twee
weken organiseert Heliomare de
Heliolypmics; een evenement waar
drieduizend kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking
de kans krijgen om diverse sporten te ontdekken, waaronder zeilen,
zwemmen, vliegeren en rolstoelbasketbal. Heliomare organiseert dit
evenement om aangepast sporten
te promoten, integratie te bevorderen en paralympisch sporttalent te
stimuleren. Sport heeft een positieve invloed op het zelfbeeld. Met
name voor mensen met een beperking kan sport het verschil zijn tussen thuis zitten of een actief en een
sociaal leven leiden.
Mirjam de Koning ambassadeur
De Heliolympics heeft diverse sponsoren aan zich weten te binden en
inmiddels zijn ook bekende namen
in de sport- en entertainmentwereld
ambassadeur geworden, waaronder
cabaretier Peter Heerschop, trainer
Louis van Gaal, bondscoach beachsoccer Niels Kokmeijer, winnaar van
X Factor Jaap Reesema en paralympische kampioenen Mirjam de Koning-Peper en Ronald Vink. Mirjam
de Koning-Peper uit Aalsmeer: “Ik
steun dit evenement, omdat ik weet
hoe belangrijk sport is, ook voor
mensen met een handicap. Door
de Heliolympics maken meer mensen kennis met de paralympische
sport en kunnen ze leren dat daar

veel voldoening uit te halen valt. Het
is een geweldig evenement, waar op
alle niveaus aandacht is voor de gehandicaptensport.” Tijdens de Heliolympics wordt Wijk aan Zee twee
weken lang omgetoverd tot een Paralympisch dorp, inclusief het Heliomare Holland House. Daarnaast vinden op diverse locaties in NoordHolland activiteiten plaats. Zo zijn er
negenhonderd leerlingen die deelnemen aan de Heliolympics. Bij het
Ronald Mc Donald Centre in Amsterdam ervaren zij dat er voor elk
kind een sport is die bij hem of haar
past, ongeacht de beperking. Demy
Brekhof (16) is één van deze leerlingen en dol op sport. Door haar beperking, spasmen in de benen, loopt
ze moeilijk. “Ik vind het leuk dat de
Heliolympics er aan komen. Op die
manier kan ik kennismaken met
verschillende sporten. Als ik iets
heel leuks tegenkom, dan ga ik er
misschien wel mee door. Ik zou er
best een sport bij willen doen, ook
al sport ik op school al drie tot vier
uur per week.” Naast de fysieke uitdaging gaat het ook om gezelligheid
en teamspirit. Niet alleen deelnemers ervaren dit. Meer dan 100 vrijwillige medewerkers van Heliomare
maken de Heliolympics tot een gouden belevenis! Particulieren en bedrijven kunnen fan van de Heliolympics worden en zo dit evenement tot
een succes maken. Informatie over
sponsoring en deelname is te vinden op www.heliolympics.nl. Doneren kan ook via helpmee.heliolympics.nl of neem contact op met Heliomare Sport via 088-9208288.

Aalsmeer - Een stevige bries afgelopen zaterdag 9 juni. Voor veel zeilers net even teveel wind, echter niet
voor windsurfers. Gevorderde windsurfers wel, want om staande te blijven tussen de hoge golfen was ervaring in deze sport wel een vereiste. Wel een spektakel om te zien. De
surfers trokken best veel bekijks.

Met TTC De Merel fietsen
voor het goede doel
Aalsmeer - Aanstaande zondag 24
juni organiseert TTC de Merel samen met de oudercommissie van
KDC de Lotusbloem haar jaarlijkse
fietstocht voor kinderdagcentrum de
Lotusbloem in de Hornmeer. De Lotusbloem is het kinderdagcentrum
voor kinderen tot 18 jaar met een
meervoudige handicap of ontwikkelingsachterstand. Vooral in deze tijd
van bezuinigingen is elke bijdrage
voor deze instanties meer dan welkom. De opbrengst wordt besteed
aan broodnodige zaken die buiten
het normale budget vallen. TTC de
Merel organiseert drie verschillende
ritten. Een tocht van 35 en een tocht
van 65 kilometer voor de gewone of
elektrische fiets. De tocht van 65 km
is ook zeer geschikt voor de racefietser. Deze tochten zijn met pijltjes aangegeven en kunnen dus alleen of in een kleine groep gereden
worden. Deelnemers krijgen er een
routebeschrijving bij. De startlocaties zijn de Lotusbloem in de Apollostraat 66 in Aalsmeer en eetcafé de
Schans aan Uitweg 1 in Vinkeveen.
Deelnemers aan de 35 kilometer
tocht kunnen tussen 8.30 en 12.00
uur vertrekken. Wie kiest voor de 65
kilometer tocht mag starten tussen

8.30 en 11.00 uur. De derde tocht
is 100 kilometer lang en is bestemd
voor racefietsers. Dit is een groepstocht die gereden wordt met voorrijders. Er is een snellere groep met
een gemiddelde van 28 kilometer en
een langzamere groep met een gemiddelde van 25 kilometer. Deze rit
vertrekt alleen bij eetcafé de Schans
in Vinkeveen. Het dragen van een
valhelm is bij racefietsers verplicht.
Vertrek is om 9.00 uur. Het inschrijfgeld voor alle ritten is 3 euro per
persoon, maar mag met dit speciale doel uiteraard meer zijn. De opbrengst gaat geheel naar de Lotusbloem. De koffie met appelgebak bij
de Lotusbloem is gratis. U wordt van
harte uitgenodigd een royale gift in
de fooienpot te doneren. Er worden aan de deelnemers geen herinneringen of versnaperingen uitgedeeld. Dit zou ten koste van de opbrengst gaan. Vorig jaar is op deze
dag voor de Lotusbloem meer dan
1.350 euro bijeengefietst. De Lotusbloem was hier ontzettend blij mee
en heeft hier veel voor kunnen aanschaffen, waaronder een aangepaste fiets. Met een beetje weer mooi
hoopt de organisatie dit bedrag
ruimschoots te overtreffen.

Handboogschieten op Texel

Schutters uit Kudelstaart
oppermachtig op Wadden

Zaterdag midzomernacht
zwemmen in Oosterbad
Aalsmeer - De zomer is begonnen en om dat te vieren organiseert
het Oosterbad aanstaande zaterdag 23 juni midzomernacht zwemmen. Om 21.00 uur gaat het gebeuren en gaan de deuren van het
zwembad aan de Mr. Jac. Takkade
voor een keer laat in de avond open.
Iedereen mag komen zwemmen in
het donker. Ook al is het weer ietsje minder, het belooft een hele leuke
avond te worden. Het sportieve festijn zal muzikaal omlijst worden door

de eigen Aalsmeerse DJ Kees Markman. Na het zwemmen kunnen de
bezoekers zich weer warm dansen
op het terras van het zwembad.
Van 2 tot en met 6 juli organiseert
het Oosterbad ook weer de Nationale Zwem4Daagse en op 7 juli de
zwemloop in samen werking met
Oceanes. Er valt genoeg te beleven
in het Oosterbad Hou de vernieuwde website goed in de gaten voor al
het actuele nieuws: www.hetoosterbad.nl.

Kudelstaart - Afgelopen weekend,
17 en 18 juni, werd voor de 35e keer
de Texelronde georganiseerd door
handboogvereniging De Eilandschutters in Den Burg. De schutters
van HBV Target uit Kudelstaart gaan
al sinds hun oprichting naar Texel
om deel te nemen aan deze wedstrijd. Deze keer met een delegatie van 13 schutters. De Texelronde
wordt geschoten over twee dagen.
Op zaterdag wordt de zogenaamde
‘short metric’ geschoten (36 pijlen
op 30 meter en 36 pijlen op 50 meter) en zondag worden er 36 pijlen
op 35 meter en 36 pijlen op 25 meter geschoten. Verschillende schutters van Target schieten op beide
dagen en overnachten gezamenlijk
op een camping in Oudeschild.
Er was dit jaar een sterk deelnemersveld met schutters uit alle windstreken. Het was droog en
zonnig waarbij de harde wind de
schutters danig parten speelde. Bij
de prijsuitreiking op zondag werd
duidelijk dat De schutters uit Ku-

delstaart niet voor niets naar Texel
waren gekomen. Bij de uitslag van
de short metric bleek dat HBV Target in 3 klassen een winnaar had
voort gebracht: Frank de Haan met
de barebow, Jos van ’t Schip met de
compound en Cor de Jong met de
recurve boog. Ook bij de wedstrijd
op zondag was Target oppermachtig: de winnaars van zaterdag wisten ook nu de eerste plaatsen te bezetten. Bovendien werd Gerlof Verdel eerste in de 2e klasse recurve.
Voor de overige schutters van Target waren er verschillende tweede
en derde plaatsen. Opmerkelijk was
de derde plaats recurve bij de aspiranten voor Jonah Wilthagen, de
benjamin van HBV Target. Jonah is
een talent en met zijn 12 jaren de
tweede schutter van HBV Target die
is uitgenodigd voor het regioteam
Noord-Holland. Na een dankwoord
van Cor de Jong voor de geoliede
organisatie en het gezellige samenzijn gingen de Targetschutters huiswaarts met een totale oogst van 14
bekers.

Tennisvereniging All Out

Jongens districtkampioen
Aalsmeer - Zaterdag 16 juni is het
jongensteam tot en met 14 jaar van
All Out met overmacht kampioen
geworden in de competitie. Op het
Arnolduspark in Hoofddorp aangekomen, bleek al snel dat vanwege de regen, die ‘s nachts gevallen was, er binnen gespeeld moest
gaan worden. Er stonden twee singles en één dubbel op het programma op de snelle binnenbanen. Stef
Korenwinder startte sterk tegen de

nummer 1 van tegenstander Eijndenhout uit Heemstede. Al gauw
was de eerste set binnen met maar
liefst 6-0! Stef won de tweede set
met 6-1. Daarna speelde Rick van
de Waal zijn single en won met 6-2
en 6-1. Koen van Eederen en Sten
Piet haalden vervolgens met 6-3 en
6-2 definitief de titel binnen. Hiermee heeft het jongensteam van tennisvereniging All Out een succesvol
seizoen afgesloten.

De kampioenen geflankeerd door hun tevreden coach en trotse trainer. Van
links naar rechts: coach Rudger Piet, Rick, Koen, Stef, Sten en trainer Peter
van Bael.

Ook zin gekregen om windsurfen
te gaan leren? Aalsmeer heeft een
actieve windsurfclub, die regelmatig activiteiten organiseert. Thuishaven is recreatie-eiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg. Bekijk voor meer informatie de website van windsurfclub Aalsmeer. Foto:
Kick Spaargaren.

Duivensport de Telegraaf

Eerste prijs voor Michel
Aalsmeer - Op zaterdag 16 juni is
de duivenvlucht Peronne gevlogen.
Door 13 deelnemers werden 211
duiven ingezet. Bij een Zuid Wester wind werden weer hoge snelheden bereikt.
Een duif van Michel de Block wist
met een gemiddelde snelheid van
108 km per uur de eerste prijs te
pakken.
De uitslag:
1 M. de Block
2
v. Leeuwen - v. Grieken
3 J. v. Duren
4 Comb. Wiersma en Zn

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comb. v. Ackooij
C. v. Vliet
D. Baars
A. v.d. Wie
G. v.d. Bergen
J. en P. Spook
Th. v.d. Wie
A. Kok
J. v. Dijk

De stand in het ploegenklassement
1 Bosman Kassenbouw 6853 pnt
2 A.A. Sloopwerken
6736 pnt
3 Bakker v. Leeuwen
6391 pnt
4 C. v. Vliet
5972 pnt
5 Oerlemans Confectie
5379 pnt

Tourhome herrijst in De Kwakel
De Kwakel - Met lede ogen hebben de Kwakelse tourvoorspellers moeten toezien hoe hun oude
Tourhome tegen de vlakte ging, dit
ten gunste van de nieuwbouw van
de Oker. Een monument ging ten
gronde, maar uit haar as zal zij iets
dichterbij op erve Vlasman herrijzen. Waar eerst de schapen van Co
Vlasman het veld moesten ruimen
voor een nieuwe ronde van Frankrijk, daar zullen nu de duiven van
broer Ton er aan moeten geloven. In
zijn oude ketelhuis zal straks de bus
komen te staan waar de wielerliefhebbers hun Gouden Lap (voorspelling) in kunnen stoppen. Maar er zal
eerst nog veel werk verricht moeten
worden aan dit op te knappen nieuwe monument. Inmiddels is het ketelhuis schoon opgeleverd en zijn
enkele vrijwilligers druk in de weer
om, onder de bezielende leiding van
Adrie Voorn Krul, een nieuw Tour-

home te creëren. Een traditie van 56
jaar tourvoorspellingen mag immers
niet zomaar uit De Kwakel verdwijnen. Jarenlang strijden de wielerkenners om de gele trui en de eeuwige roem in en om het dorp. Dit
jaar zal Jim Voorn zijn trui op het
spel zetten, met vele achtervolgers
in het wiel, die het elk jaar weer beter denken te weten. De komende
week zullen de ‘renners’ door het
bestuur benaderd worden om mee
te doen aan dit unieke tourspel. De
honderd deelnemers van de afgelopen Tour worden als eerste uitgenodigd , daarna worden eventueel reserves ingeschreven. Inlichtingen Adrie Voorn 0297-568472.
Op dinsdagavond 26 juni zal de loting van de ploegen in het ‘nieuwe’
Tourhome plaatsvinden. Vlak daarvoor zal een prominent uit het peloton voor het eerst de deuren van het
Tourhome officieel openen.

Schilderwerk en een verdiend kopje koffie.

Met Jan de Vos naar Ankeveen
Aalsmeer - Veel animo dit jaar
voor de jaarlijkse Jan-de-Vos-Tocht.
Zondagochtend vroeg waren liefst
18 leden van de schaatstrainingsgroep Kudelstaart bijeen gekomen,
om mee te maken welke route Jan
dit keer had uitgezet. Halfbewolkt,
goede temperatuur en de stevige
wind het eerste gedeelte in de rug,
ging het over de Vuurlijn naar Uithoorn, langs de Waver en vervolgens de Winkel richting Abcoude.
Na de oversteek van het Amsterdam-Rijn kanaal bij Driemond, werd
via Weesp het bij vele schaatsers
bekende Ankeveen bereikt. Over
een prachtig paadje waar ’s winters
voornamelijk overheen gekluund
wordt, reed de groep dwars door
de mooie natuur met links de Spiegelplas en rechts de Blijkpolderplas.
Deze plassen zijn bij duikers zeer
geliefd vanwege het zeer heldere
water. Over bruggetjes die in Giethoorn niet zouden misstaan, kwam
het vaste land ofwel het asfalt terug onder de smalle bandjes. Langs
Graveland, door de bossen en over
de Hilversumse heidevelden, stond
de teller onderhand op 60 kilometer: tijd voor koffie! Met appeltaart
erbij konden de mannen en één
vrouw (grote klasse Ria!) de route vervolgen. Er vielen uit het niets
drie spatten water maar daar bleef
het bij. Paden en wegen dwars door
de bossen zorgden er voor dat de
wind die nu steeds meer van voren
kwam, nog weinig van invloed was.
Via Lage Vuursche, Sint Maartensdijk en Tienhoven, door natuurgebieden over fietspaden met hekken
ervoor die het loslopende wild binnen moeten houden, ging het langs
de Loosdrechtse Plassen naar Breu-

kelen. Voor de tweede keer werd het
Amsterdam-Rijn kanaal overgestoken en nu ging het richting Kockengen met de wind volop tegen. Gelukkig zitten er in een grote groep
fietsers ook een aantal brede sterke
diesels die de rest uit de wind kunnen houden en dat gebeurde dan
ook. Woerdense Verlaat, langs de
Kromme Mijdrecht naar de Hoef en
over de brug bij Vrouwenakker was
het nog maar een klein stukje fietsen naar Kudelstaart. Na een kleine
130 kilometer fietsen was iedereen
zo rond 13.30 uur weer thuis, klaar
om vaderdag te vieren. Jan had het
ook dit jaar weer gefikst: een schitterende route met ook nog eens
prachtig weer!

