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DEZE WEEK:

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

Vacature
van de week:
teamleider
productie
(bloemen)
www.antennagroep.nl

Wie breit er mee?
De Gebreide Boomgaard
voor Aalsmeerse
Kunstroute 2013
Tweede editie culinaire
vaartocht ‘Proefvaren’

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Mini-dorpstour
wethouders voor
burgemeester
Vonk-Vedder

NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER

KORT NIEUWS:

FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

Granaat in
achtertuin

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Veilig op vakantie?

Draadloze alarminstallatie

Maandag rondleidingen in
verbouwde gemeentehuis
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 21 juni, is het niet mogelijk een rijbewijs aan te vragen of langs te gaan
voor informatie, want de deur blijft
een dagje dicht. En dit heeft natuurlijk alles te maken met de ingebruikname van het verbouwde ‘oude’ gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Momenteel wordt hard gewerkt om
de laatste puntje op de ‘i’ te zetten,
want maandag 24 juni nemen de
ambtenaren van de service-afdelingen plaats achter hun nieuwe bureaus en de verrijdbare centrale balie. In de middag komen alle collega’s van Aalsmeer en uit Amstelveen een kijkje nemen en ‘s avonds
zijn alle inwoners welkom om het
verbouwde gemeentehuis te komen

bewonderen. Er worden rondleidingen gegeven. Om 19.00 uur begint
de hernieuwde kennismaking met
een ontvangst door burgemeester
Jobke Vonk-Vedder. Het gemeentehuis is nu echt voor iedereen toegankelijk. Het trottoir is vriendelijk
voor rolstoelen en kinderwagens,
bij de lift achter de gedenksteen is
een intercom gemaakt, zoals als nodig hulp gevraagd kan worden, en
ook de ingang kent geen drempel
meer met een aangepaste entreeplaat en twee automatische sluisdeuren. Binnen zijn zes kamers gemaakt voor burgerzaken, die achter langs met elkaar in verbinding
staan met de centrale werkruimte
voor de ambtenaren. Achter de cen-

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
13.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

JE BENT JONG
EN JE
WILT WERK?
Kijk verder in deze krant

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Junior pramenrace prima verlopen

Bekers voor Junior prutpraam,
De Reebonkies en De Club!
Aalsmeer - Prima verlopen is de negende editie van de junior pramenrace met thema ‘Ik droom van...’ In de
ochtend kwam de regen met bakken
uit de lucht, maar ‘s middags maakte
de zon zijn opwachting en is blijven
stralen. Stralen deden ook de bijna
300 deelnemers aan de junior pramenrace. De jongens en meiden genoten zichtbaar van ‘hun’ doe-tocht
op het water. De harde wind heeft
overigens nagenoeg geen roet in het
eten gegooid. Het bestuur besloot in
de ochtend te kiezen voor de zogenaamde stormroute en dit betekent
het open water mijden. De deelnemers dienden een extra rondje bij
Topsvoort te varen. De negende editie is gewonnen door de Junior prutpraam, op twee is De Reebonkies
geëindigd en op drie De Club. Prima
prestaties, want nummer één mocht
pas als 23ste van start, nummer twee
als achtste en nummer drie mocht
zelfs pas als 28ste de Penta aanslingeren. Het team Aprameja mocht
als eerste weg en heeft hiervoor de
Jan Stenhuis bokaal uitgereikt gekregen. De pechprijs, het gebroken
trekkoordje, is uitgereikt aan De ideale schoonzonen. Toch nog lachende
gezichten na een absoluut niet ideaal verlopen juniorrace. De tocht is
het langzaamste gevaren door Blik,
black en bjoeitiful en hiervoor is het
team ‘beloond’ met de wisselprijs De

Rode Lantaarn. De jury, bestaande
uit de zwemjuffen Carola en Karin,
hebben flink gediscussieerd, maar
zijn het uiteindelijk eens geworden:
Moppies World (Lego poppetjes)
vonden zij de ‘vet coolste praam’. Elders in de krant de volledige uitslag
van de junior pramenrace, uiteraard
voorzien van foto’s.
Foto: www.kicksfotos.nl.

trale balie aan de andere kant komen de Wmo-loketten en de speciale service voor bedrijven. In het
gemeentehuis is dan ook nog ruimte om flexplekken te bieden aan bijvoorbeeld mantelzorg en de stichting vrijwilligerswerk. En het mooiste is dat de burgerzaal ’gewoon’
weer beschikbaar is voor activiteiten door verenigingen. “Het gebouw is tot slot van de burgers”, aldus wethouder Ad Verburg, die duidelijk trots is op het verbouwde gemeentehuis. “Het gebouw is stijlvoller en mooier geworden.” En hiermee doelt hij ook op de oorspronkelijke kleuren die teruggebracht
zijn, zoals architect professor Berghoef dit bedacht had voor het raadhuis. De zuilen en deuren zijn in de
oorspronkelijke lichtblauwe kleur
geschilderd en, ook door de ontwerper bedacht, de deuren van de
trouw- en de raadzaal onderscheiden zich in kleur en zijn donkerpaars. Deze kleur komt ook weer terug in de vloerbedekking en in de
centrale balie, die weer voorzien is
van dunne houten latjes, die hiermee aansluiting heeft op het latten
plafond. Het gebouw ademt sfeer
uit, doet zijn naam ‘monument’ zeker eer aan, maar is toch van alle
gemakken voorzien, inclusief aparte
toiletgroepen voor dames, heren en
minder validen.
Ook kijkje bij de raad
Het waard om aanstaande maandagavond binnen te stappen en terug te stappen in de tijd van voor
1990, want in dat jaar werd de aanbouw met alle servicebalies in gebruik genomen. Na 23 jaar dus terug op het ‘oude nest’. Gekoppeld
aan de rondleiding is de mogelijkheid om een ‘kijkje bij de raad’ te
nemen. Vanaf 20.30 uur mogen inwoners plaatsnemen in het pluche
van de raad en wordt van alles verteld over het werk en de taken van
raadsleden, de griffie, burgemeester en wethouders, over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen
en verder alles wat u/jij zou willen
weten, want vragen mag! De open
avond duurt tot 22.00 uur.
Door Jacqueline Kristelijn

BEL : 0297-328387
WWW.HANSSTOKKEL.NL
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Zonnepanelen?
Er is nog subsidie!
Vraag nu uw offerte aan.
www.bosse-elektro.nl

GEVRAAGD

Kudelstaart - Op zaterdag 15
juni om vier in de middag kreeg
de politie een melding dat bewoners van de Kudelstaartseweg een granaat in hun tuin
hadden ontdekt. Experts zijn
ter plaatse gegaan. De granaat
bleek beschadigd door een
voorwerp, vermoedelijk een
schep. Leden van de Explosieve Opruimingsdienst hebben ter plaatse het kruit uit de
granaat gehaald. De granaat is
daarna meegenomen en gaat
vernietigd worden.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

1

Tel. 0297-331132

VAKANTIE

BEZORGER/STER
Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil
je wat bijverdienen? Bel tijdens kantooruren
naar Rogier of Marco: 0251-674433.

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Interne verhuIzIng balIes
gemeentehuIs
Door de interne verhuizing van de afdeling Burgerzaken van de gemeente
Aalsmeer naar het bestaande - ‘oude’ - gemeentehuis, zijn alle balies in
Aalsmeer op vrijdag 21 juni de gehele dag gesloten. Op maandag 24 juni
zijn de nieuwe balies in de nieuwe locatie in het bestaande gemeentehuis
bereikbaar via de bordestrap aan het Raadhuisplein.

APK 29,-

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak
via www.profiletyrecenter.nl/afspraak
Geldig tot nader order. Prijs is incl. afmeldkosten en 4-gastest of EOBD-meting.
Exclusief roetmeting voor diesels met bouwjaar 2005 en ouder à € 19,-.

ABO

T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AALSMEER
ONDERHOUD

APK

REMMEN

UITLATEN

BANDEN

VELGEN

•

OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Vrijdag en zaterdag viering jubileum

Feestweekend ‘De Leeuw’

Start van de maalmarathon door burgemeester Jobke Vonk samen met haar
voorganger Joost Hoffscholte. Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Afgelopen zondag
16 juni heeft burgemeester Jobke
Vonk-Vedder het startsein gegeven
voor de maal-marathon ter gelegenheid van de viering van 150 jaar korenmolen De Leeuw. De eerste burger kreeg hierbij hulp van oud-burgemeester Joost Hoffscholte.
Dit weekend staan allerlei activiteiten rond de jarige molen op het
programma. Vrijdag 21 juni is iedereen welkom op het Molenplein aan
de Zijdstraat voor de molenmarkt
met oude ambachten en een terras
waar genoten kan worden van poffertjes en pannenkoeken. Verde komen leerlingen van een groot aantal
basisscholen naar de molen om ‘De

Leeuw’ in een feestelijk jasje te hullen. Het is feest, dus is er ook muziek van vrouwenkoor Haring en Ui,
de Dippers en de Hein Meijer Bluesband.
Het feest zaterdag 22 juni begint
met een overheerlijk ontbijtje, komt
er een verhalenverteller langs voor
de kinderen, laat smartlappenkoor
Denk aan de Buren van zich horen
en is aan het einde van de middag
de lancering van het molenboek ‘De
Leeuw onder de molens’. Het feestweekend wordt afgesloten met de
finish van de maal-marathon. Elders
in deze krant het volledige programma van uur tot uur.
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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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
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
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.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,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 23 juni

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Gor Khatchikyan.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. J. Vogel.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst met
ds. I. Speckman uit Almere. Collecte
voor Inloophuis Almere. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten. Donderdag 27 juni 19.30u. dienst met ds.
J.A. Weststrate.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Popering. Tevens Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist: H.
van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. en 18.30u. dienst
met ds. C.G. Graafland. Organisten
resp. J. Piet en R. Kooning.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. en 18.30u. met ds. B.J. Eikelboom uit Barendrecht.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en
zaterdag 17u. in Kloosterhof eucharistieviering met L. Seeboldt. Zondag 10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst
met Christoff.

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag jl.
verspreidde het ANP een bericht
afkomstig van de FIOD dat de directeur van een thuiszorgorganisatie verdacht wordt van fraude. Zijn
huis in Aalsmeer werd doorzocht en
zijn bescheiden zijn onder meer in
beslag genomen. Dit nieuws werd
razendsnel overgenomen door alle landelijke media met als voor de
hand liggende kop: ‘Fraude Thuiszorg Aalsmeer’. Voor Thuiszorg
Aalsmeer, een onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer, was dit een verbijsterende mededeling, die nogal wat onrust en belangstelling van
derden te weeg bracht. Telefoongesprekken met Telegraaf en ANP leverde in elk geval de wetenschap
op, dat het ging om een officieel bericht van de FIOD waarin geen namen werden genoemd. Zij konden

dit niet wijzigen zonder instemming
van de bron, maar de FIOD kon op
vrijdagmiddag niet worden bereikt.
Wel kwam er hulp van de gemeente
Aalsmeer, die onmiddellijk op haar
site een bericht plaatste dat het niet
ging om een Aalsmeerse organisatie. Uiteindelijk bleek het te gaan om
een thuiszorgorganisatie die werkzaam is in een andere regio, met
een postadres in Aalsmeer. De Telegraaf heeft daarop haar bericht
aangepast. De directie van Zorgcentrum Aelsmeer heeft bij de FIOD
een klacht ingediend in verband
met onzorgvuldige berichtgeving.
Vanuit Thuiszorg Aalsmeer is met
verbazing vastgesteld hoe snel een
imago kan worden aangetast door
de media, juist bij een organisatie
die integriteit zo hoog in het vaandel heeft staan.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 10.30u. woord-communieviering met ds. A. Blonk mmv damesen herenkoor en Kudelkwetters.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Van september tot en met mei.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in
gebouw Seringenhorst, Parklaan.
Van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Boetes betalen
na controle
Aalsmeer - Op vrijdag 14 juni heeft
de politie een rijdende controle gehouden op de Legmeerdijk. Via de
scanner werd een bestuurder ontdekt, die nog een fors bedrag aan
openstaande boetes uit had staan.
De bestuurder, een 32 jarige in Hilversum verblijvende man, stond gesignaleerd voor een totaalbedrag van
1506 euro. De man moet zo spoedig
mogelijk zijn schuld alsnog betalen.

Aanvraag ID met
vals paspoort
Aalsmeer - Op dinsdag 11 juni om
twee uur in de middag is door medewerkers van het gemeentehuis
een vals paspoort ontdekt. Een in
Kudelstaart wonende man wilde
met zijn Poolse paspoort een identiteitskaart aanvragen. Onmiddellijk
is de politie gealarmeerd. Het paspoort is in beslag genomen. De Kudelstaarter is aangehouden en moet
zich verantwoorden bij justitie.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlekken, ook om linkeroog. Heet Meisje.
- Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd met 4 witte
sokjes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte
haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud,
lief, aanhankelijk en heet Grijs.
- Stommeerweg: Konijn lichtbruin met een wit achterwerk en een aangedaan neusje. Ze heet Lizzy en is schuw.
Gevonden:
- Omgeving Zwarteweg: Klein poesje met 3 poten.
- Rijsenhout, omgeving Lijzijde: Cypers katje met ietsje rood en vlekjes
bij oog.
- Snoekbaarsstraat: Rood-bruine kat.
- Omgeving Mendelstraat: Grijs-wit konijn.

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen
dienst.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Martijn Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.

Thuiszorg Aalsmeer dupe van
onzorgvuldige berichtgeving

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar
buiten kunnen.

Op 4 mei 2011 werd een monument onthuld ter nagedachtenis van de bemanning van een B-26 Marauder die op 13 december 1943 neerstortte in
Aalsmeer. De piloot Captain Sanford overleefde deze crash op wonderbaarlijke wijze.

Lezing over luchtoorlog
zondag in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 wordt op zaterdag 22 juni de
‘Air War Memorial Day’ gehouden.
Recentelijk heeft de Stichting Crash
’40-’45 met de Stichting Aircraft Recovery Group (ARG) een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Een van de onderdelen van deze samenwerkingsovereenkomst is het
levend houden van de herinnering
aan de luchtoorlog 1940-1945 met
het jaarlijks organiseren van een Air
War Memorial Day. Dit jaar gaat dit
initiatief van start met een lezing
over de luchtoorlog 1940-1945. Veel
monumenten in Nederland zijn opgericht ter nagedachtenis aan de
luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veelal worden dan de
vliegers herdacht die daarbij zijn
omgekomen. Het verschil tussen le-

Al 3e week geen
woninginbraken!
Aalsmeer - Aalsmeer - Voor de
derde week op rij zijn er geen inbraken in woningen geweest in de
gemeente. De politie wil alle inwoners complimenteren, want dankzij de alertheid van burgers lijken
inbrekers geen kans te krijgen. Bij

ven en dood of een succesvolle missie of een mislukte missie was vaak
een kwestie van seconden, centimeters of stomweg geluk of pech.
Tijdens de lezing komt een aantal
incidenten aan de orde dat zich boven en bij Noord-Holland heeft afgespeeld waarin geluk of pech een
belangrijke rol hebben gespeeld.
Ook wordt een aantal gedenkwaardige luchtaanvallen boven NoordHolland besproken waarvoor bemanningsleden gedecoreerd werden. De lezing wordt gegeven door
Hans Nauta op zaterdag 22 juni vanaf 14.00 uur bij Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Daarnaast zullen er op deze dag enkele originele oorlogsdocumentaires worden vertoond.

verdachte situaties wordt veelal aan
de bel getrokken en wordt de politie gealarmeerd. Agenten gaan nagenoeg gelijk polshoogte nemen.
En als het loos alarm blijkt te zijn,
wordt dit voor lief genomen. Blijf
bellen bij verdachte personen in de
wijk, vreemde situaties, etc. de politie houdt graag met alle inwoners
het inbrekercijfer op nul! Telefoonnummer is 0900-8844, bij direct
alarm 112.

‘Visseres’ vangt grote snoek
Aalsmeer - Het is al stoer als je als dame vist, maar als je dan ook nog zo’n
snoek vangt! Precies 1 meter 13, schoon aan de haak. Cynthia Kooreman,
zelf 1 meter 60 en 21 jaar oud, ving afgelopen zaterdag een snoek die bijna
even groot en, wie weet, net zo oud is als zij. Het zal wel even duren voordat iemand dit overtreft!

Geslaagd? Tas aan de mast!
Aalsmeer - Menig leerling van
middelbaar en hoger beroeps onderwijs heeft de afgelopen weken
vast regelmatig de zenuwen getest. Wel of niet geslaagd? En toen
nog de fraude met de examens. Opnieuw het examenlokaal in? Wat
dit betreft sprak de staatssecretaris begin vorige week de verlossende woorden. De examens gelden! En
toen ging het snel met de uitslag. In
rap tempo ging de ene na de andere
tas aan de vlaggenmast en vrolijkte menig straat in Aalsmeer en Kudelstaart op. Naast de veelal rugzak
mag natuurlijk ook de vlag uit. Het is
tot slot feest. Tja, en als je dan geen
kleine vlag hebt, hang je toch gewoon een groot exemplaar aan de
gevel. Weet in ieder geval iedereen
zeker dat het felbegeerde diploma
binnen is! Alle geslaagden: Gefeliciteerd. Topprestatie!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Quilten in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 26 juni
van 9.30 tot 11.30 uur is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee en kan meegedaan worden met quilten of een ander handwerk in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Het is de laatste Oost-Inn-ochtend
van het seizoen. Na de zomervakantie in september is er weer OostInn op de bekende tijd en plaats.
Voor inlichtingen: 0297-325636,
0297-345413 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Interkerkelijk
koor in kerk
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van André Keessen zingt zondag 23 juni in de zangdienst, die gehouden wordt in de Marktpleinkerk te
Hoofddorp. Het koor vindt het fijn
om regelmatig mee te mogen werken aan zangdiensten. Iedereen, die
ook een keer een dienst wil meemaken in de Marktpleinkerk in Hoofddorp, is van harte welkom. Aanvang
van de dienst is 19.00 uur. Wie zelf
ook graag zingt mag gerust eens
een repetitieavond van het Interkerkelijk Koor bij komen wonen. De repetities zijn op dinsdagavond vanaf
20.00 uur in de Open Hof Kerk in de
Beukzaal, ingang Sportlaan 86.
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sinds 1888
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Winnaar ‘Bloed, Zweet en Tranen’

AGENDA

Jason in 19e feestweek!
Aalsmeer - Jason Bouman, winnaar van het televisieprogramma
‘Bloed, Zweet en Tranen’ van SBS6,
komt optreden in de 19e Aalsmeerse feestweek. Op vrijdagavond 13
september gaan de spots aan voor
deze geweldige zanger. Jason Bouman is in 1981 geboren in Zeist en
opgegroeid in Harmelen, waar hij
nu nog steeds woont. Op zevenjarige leeftijd vroeg hij aan zijn vader of hij harp mocht leren bespelen. Zijn vader heeft hem toen verteld dat hij beter toetsen kon leren
spelen, omdat daar in die tijd veel
vraag naar was. Jason begon aan
de muziekschool in Woerden lessen
te volgen en groeide al snel uit tot
een geschoolde toetsenist. Omdat
hij niet van muziekinstrumenten af
kan blijven heeft hij zichzelf ook nog
basgitaar, gitaar en vooral drums leren spelen. Jason heeft in verschillende bands gespeeld. Toen Jason

zestien jaar was begon hij als geluidsman te helpen met het opbouwen van apparatuur. Binnen twee
jaar groeide hij uit tot een vakkundig geluidstechnicus. In 2001 werd
Jason als instructeur audiovisuele
technieken op het ROC Midden Nederland te Utrecht wat later het Creative College zou gaan heten. Hier
is hij doorgegroeid tot docent geluidstechniek. Tijdens zijn werk op
school heeft hij als hobby gewerkt
als geluidstechnicus voor verschillende evenementen, bands en artiesten.
Het bestuur van de feestweek is
verder nog in onderhandeling met
diverse artiesten en hoopt volgende week in deze krant meer over het
programma bekend te kunnen maken. Vast staat ook: Op donderdag
geen Miss verkiezing meer, maar
100% Aalsmeer Live met bekende
DJ’s.

Films in Crown Cinema Aalsmeer

Nieuw: Man of Steel, Spijt!
en Verschrikkelijke Ikke
Aalsmeer - Op maar liefst drie
nieuwe films trakteert Crown Cinema vanaf zondag 23 juni: ‘Spijt!’ om
11.45 uur, ‘Verschrikkelijke Ikke 2’
om 13.45 uur en ‘Man of Steel’ om
16.00 en om 20.30 uur.
De film ‘Spijt!’ gaat over Jochem. Hij
heeft het niet makkelijk op school.
Hij is het mikpunt van getreiter door
het clubje van Sanne. Klassenleraar
Timo is veel te druk met populair
doen voor de scholieren en doet er
niets aan. Klasgenoot David ergert
zich hieraan, maar durft er zelf ook
niks van te zeggen. Dan organiseert
meester Timo een klassenfeest,
waar de band van David, Youssef,
Niels en Nienke mag optreden. David hoopt zo indruk te maken op
Vera, het leukste meisje uit zijn klas.
Als dat helemaal misgaat heeft David geen oog meer voor Jochem,
die te pakken wordt genomen door
zijn pestkoppen. De volgende ochtend krijgt de klas van de rector te
horen dat Jochem ‘s avonds niet is
thuisgekomen… Het genre is drama en de film duurt negentig minuten. Ook te zien op dinsdag 25 juni om 18.45 uur en woensdag 26 juni om 16.15 uur in het Crown Theater. ‘Verschrikkelijke ikke 2 3D’: Be-

reid je voor op nog veel meer ondeugende minions in de nieuwe 3D
animatiefilm voor de hele familie:
Verschrikkelijke Ikke 2 ! Al je favoriete personages keren terug, zoals
superschurk Gru, zijn lieve meiden
Agnes, Edith en Margot, de ondeugende minions en vele verschrikkelijk grappige nieuwe personages!
Deze Nederlands gesproken animatiefilm duurt negentig minuten
en wordt ook op woensdag 26 juni
vanaf 14.15 uur vertoond in Crown
Cinema. En deze zondag gaat dus
ook de supermanfilm ‘Man of Steel’
in première bij Crown Cinema. In de
hoofdrol Henry Cavill als Clark Kent/
Superman. De tegenstanders van
de superheld zijn twee overlevenden van Krypton: De kwaadaardige
Generaal Zod en zijn slechte partner Faora. De actiefilm duurt negentig minuten en met popcorn plaatsnemen in het pluche kan ook op
dinsdag 25 en woensdag 26 juni om
20.30 uur. Naast de drie genoemde
nieuwe films gaat zondag ook het
licht uit in Crown Cinema voor ‘The
Hangover 3’ om 18.45 uur. Tevens is
deze komedie in de Aalsmeerse bioscoop te zien op woensdag 26 juni,
eveneens om 18.45 uur.

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder bij de opening van de viering van 150 jaar
‘De Leeuw’. Op accordeon Cor Trommel. Foto: www.kicksfotos.nl.

Vrijdag veel muziek, zaterdag ontbijt!

2 Burgemeesters starten
maalmarathon De Leeuw
Aalsmeer - Afgelopen zondag gaf
burgemeester Vonk-Vedder samen met één van haar voorgangers,
Joost Hoffscholte, de aftrap voor
een maalmarathon van korenmolen De Leeuw. Zij deden dit door de
vang te lichten, waarmee de wieken
door de wind in beweging werden
gesteld. De 150 jaar oude Leeuw
van Aalsmeer gaat 150 uur nonstop malen. Volgens één van de molenaars, Jop Kluis, is het een ongeevenaarde prestatie, die misschien
wel een plaats verdient in het Guinness Book of World Records. Er ontstond als uit het niets een soort oploopje bij de 150 jaar oude korenmolen De Leeuw afgelopen zondag.
Alles en iedereen had zijn best gedaan er een heus feestje van te maken: de zon, de blauwe lucht, de
wind en alle genodigden. Een accordeonist zorgde voor het bijbehorende authentieke gevoel dat molens toch een beetje oproepen.
Ambachtenmarkt
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni valt er in en rondom ‘De Leeuw
van Aalsmeer’ van alles te beleven.
Vrijdag 21 juni is iedereen welkom
op het Molenplein aan de Zijdstraat
voor de molenmarkt met oude ambachten en een terras waar genoten
kan worden van poffertjes en pannenkoeken. Om 15.15 uur komen
leerlingen van de basisscholen St.
Jozef, Samen Eén, de Graankorrel

Aalsmeer - Op woensdag 26 juni van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur
is er muziek op het Rozenplein. Het
koor Trumpets of the Lord onder leiding van Rob van Dijk geeft hier een
zomerconcert. Het Rozenplein bevindt zich midden in de wijk Nieuw
Oosteinde tussen de Karperstraat,
Koningsstraat en Ruisvoornlaan.
Vooraf is er een kopje koffie, thee
of fris met een koekje. Gezien het

succes van vorig jaar belooft het nu
weer een gezellig concert te worden, waarbij het koor een gevarieerd repertoire ten gehore zal brengen. En mocht het weer tegenvallen, kijk dan eerst even op de website of bel of het concert doorgaat.
Iedereen is hartelijk welkom! Voor
inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Vier live bands vrijdag op podium

Snoeiharde metal in N201
Aalsmeer - Na een bijzonder geslaagd grindcore/slam feest afgelopen weekend dendert het programma in de N201 verder met op vrijdag
21 juni Leviathanfest, een thrash/
deathmetal avond met bands The
Scarlet Claw, MagnaCult, The New
Dominion en Hope Remains. De
avond is onderdeel van een tournee
en opgezet door boekingsbureau
Leviathan Agency in samenwerking met metal communities Lords
of Metal en Dutchbrutaldeathmetaltrash. Met deze tournee binden de
bands de strijd aan met de gevestigde orde in het Nederlandse metal
landschap om zo hun kwaliteit aan
een zo groot mogelijk publiek kenbaar te maken. Deathmetalmachine
The Scarlet Claw uit Twente brengt
een weergaloze mix van deathmetal met moderne deathcore invloe-

den en zet hiermee elk podium op
zijn kop! Magnacult uit Amsterdam
zoekt het meer in deaththrashmetalhoek en oogst met hun nieuwe album Insua Envenom lovende recencies, dus zijn ze klaar om
het Nederlandse circuit te veroveren. The New Dominion is een technical deathmetalband met een zeer
virtuoos repertoire, maar hoe kan
dat ook anders met ex-muzikanten van Textures en Pestilence in de
gelederen! De metalcore band Hope Remains trapt om 21.00 uur de
avond af, dus dé tip voor elke metal
liefhebber: Kom op tijd, want voor
slechts 5 euro entree kun je een hele avond topniveau metal meemaken! De N201 aan de Zwarteweg is
vrijdag open vanaf 20.30 uur. Meer
info over de bands en het programma is te vinden op www.n201.nl.

Exposities
20 t/m 22 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open. Iedere donderdag tot en met
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van
Christophe Boutin en Cy Twombly.
22 en 23 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
in Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag 11 tot 16u. Zaterdag lezing over
luchtoorlog 1940-1945 om 14u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. Rozenweekend.
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-

Midzomernachtfeest bij
20 jarig café Bacchus

Chronisch te leeg
De initiatiefnemers van Bacchus
vonden dat de culturele agenda van
de gemeente Aalsmeer chronisch te
leeg was. Maar in de loop van de tijd
zijn zij andere dingen gaan doen. Nu
wordt de programmering verzorgd
door Kees Broere, Frits Haak, Jacko
Hansen, Reinoud Staps en Job Tas.

Buitenconcert
Sursum Corda
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 21 juni,
sluit muziekvereniging Sursum Corda het seizoen af met een zomeravondconcert bij buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Iedereen is van harte welkom vanaf
19.00 uur, de koffie staat klaar. Thema van het concert is ‘Kings of Pop’.
Er is een leuk programma samengesteld met muziek van The Beatles, Queen, Chicago, Michael Jack-

Bacchus vertoont films, heeft popbands op zijn podium staan, doet
aan kleinkunst en houdt exposities.
De inmiddels legendarische akoestische avonden hebben tot Kamervragen geleid en de pianogala’s zijn
populairder dan ‘Vijftig tinten grijs’!
De cabaretvoorstellingen en de
jazzconcerten worden vanouds in
samenwerking met KCA georganiseerd. Maar verder draait cultureel
café Bacchus helemaal op vrijwilligers. Dit jubileum biedt een mooie
gelegenheid om de vrijwilligers van
het eerste uur nog even te noemen:
Anton de Boer, Leo van Erp, Mark
Fransen, Luc de Horde, Ton Offerman, Monic Persoon, Helma Persoon en Kees Sprangers. De huidige ‘programmeurs’ nodigen hierbij
iedereen uit om tijdens de langste
nacht van het jaar (min 1) de twintigste verjaardag van cultureel café
Bacchus te komen vieren! Het feest
in de Gerberastraat begint om 21.00
uur.

Diversen.
Donderdag 20 juni:
* Zomer open huizen avond makelaars in Aalsmeer, 18.30-20.30u.
* Derde ronde tafelvoetbaltoernooi
in danscafé de Praam, Zijdstraat.
Open vanaf 20u.
Vrijdag 21 juni:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
21 en 22 juni:
* Feest rond 150 jaar korenmolen De
Leeuw, Zijdstraat. Vrijdag ambachtenmarkt en optredens en zaterdag
ontbijt, verhalenverteller voor kinderen en boek presentatie.
Zondag 23 juni:
* Zomerfeest 20 jaar kinderboerderij Boerenvreugd, Beethovenlaan in
Hornmeer van 11 tot 15u.
24 t/m 28 juni:
* Zwemvierdaagse in Het Oosterbad, Jac. Takkade. Van maandag t/m
vrijdag vanaf 19u. Op 28 juni wedstrijden bommetje en plankhangen.
Dinsdag 25 juni:
* Open huis Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 26 juni:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 27 juni:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
29 en 30 juni:
* Open tuinenweekend in Aalsmeer
en Kudelstaart, KMTP Groei & Bloei
zaterdag en zondag.
Vergaderingen
Maandag 24 juni:
* Open huis vernieuwd gemeentehuis plus kijkje bij de raad v/a 19u.
Dinsdag 25 juni:
* Wijkoverleg Stommeer met bezoek wethouder in Seringenhorst,
Parklaan 26 vanaf 19.30u.
Woensdag 26 juni:
* Algemene ledenvergadering CDA
in teken van verkiezingen in Dorpshuis Kudelstaart v/a 19.30u.
* Wijkschouw door Dorp. Start 19u.
op Praamplein, bij AH.
Donderdag 27 juni:
* Beraad en Raad in gemeentehuis,
ingang Raadhuisplein v/a 20u.

son, Beyonce en Santana. Ook Jong
Sursum zal optreden. Bij slecht weer
is het concert in het buurthuis. Sursum Corda staat deze avond voor
de laatste keer onderleiding van dirigent Dick Hesselink. Na het bijwonen van het concert talent en
zin om volgend seizoen mee te komen spelen? Neem dan contact op
met de vereniging en mail naar info@sursum-corda-aalsmeer.nl. Sursum Corda is op zoek naar blazers
op klarinet, trombone, euphonium,
e.d. Er zijn diverse instrumenten beschikbaar. Ook slagwerkers zijn van
harte welkom.

Op jachthaven Nieuwe Meer

KCA Summer Jazz-avond
Aalsmeer - Voor het eerst in
Aalsmeer: een jazzconcert op jachthaven de Nieuwe Meer, in samenwerking met KCA en Bacchus, op
zaterdagavond 29 juni. De waanzinnig swingende tenorsaxofonist Rinus Groeneveld bijt het spits
af met zijn kwartet. Rinus Groeneveld startte zijn carrière op altsax
en dwarsfluit en stapte later over op

tenorsaxofoon, Rinus Groeneveld
komt optreden met pianist Mark
van der Feen, bassist Peter Bjørnild
en slagwerker Roberto Haliffi. Het
KCA jazzconcert op zaterdag 29 juni begint om 21.30 uur. Toegang: uw
gift. Jachthaven de Nieuwe Meer
bevindt zich tegenover het voormalige stationsgebouw aan de Stommeerweg 2.
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Western gitaar

‘Stagg’
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huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u. Op kinderkunstzolder tekeningen leerlingen
bassischolen. Vanaf 27 juni: Amazing Amateurs 2.

Met live Nr. 9 en Ten Beers After

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
22 juni wordt het twintigjarig bestaan van cultureel café Bacchus op
passende wijze gevierd. De avond
wordt opgesierd door de Utrechtse band Nr. 9 en de Aalsmeerse
formatie Ten Beers After, die overigens zelfs café Bacchus in rijpheid verslaat. Ten Beers After is al
twintig jaar een frequente attractie
op het kleine podium van Bacchus.
25 Maal trad de band er tot nu toe
op. Ook een jubileum dus. Ten Beers
After zal de bezoekers trakteren op
dampende soul, stuiterende swing
en duizelingwekkende disco.

Muziek op het Rozenplein

en De Brug naar de molen om ‘De
Leeuw’ in een feestelijk jasje te hullen. Het is feest, dus is er ook muziek. Van 16.15 tot 17.15 uur van het
vrouwenshantykoor Haring en Ui en
van 19.30 tot 20.30 uur gaan de Dippers een tipje van de sluier oplichten van de slotact met Aalvis Presley
tijdens de derde editie van Plaspop
op 29 juni. De eerste feestdag wordt
met blues en rock and roll afgesloten en hiervoor staat van 21.00 tot
23.00 uur de Hein Meijer Bluesband
garant.
Op zaterdag 22 juni is het een aanrader om vroeg op te staan, want
van 9.00 tot 10.30 uur kan aangeschoven worden op het Molenplein
voor het feestontbijt. Hiervoor dienen overigens wel kaartjes voor gekocht te worden en dit kan in de
molen. Van 11.00 tot 13.00 uur is
het feest voor alle jeugdige inwoners met verhalenverteller ‘De Blauwe Kom’. Van 14.00 tot 15.00 uur kan
en mag meegezongen worden met
het smartlappenkoor Denk aan de
Buren. Tot slot is om 17.00 uur de
lancering van het molenboek ‘De
Leeuw onder de molens’ en hier
wordt door wethouder Gertjan van
der Hoeven een officieel tintje aangegeven. Om 18.00 uur wordt het
feestweekend afgesloten met de finish van de maal-marathon, maar of
deze recordpoging gelukt is... Komt
allen, het wordt vast heel gezellig
rond ‘De Leeuw’.

Muziek/Dans
Vrijdag 21 juni:
* Optreden De Klught t.g.v. 85 jaar
Oosterbad, Jac. Takkade 1 v/a 20u.
* Zomeravondconcert Sursum Corda en Jong Sursum bij Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 19u.
* Partynight met dj Henkie in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Leviathanfest met thrash- en metalbands in N201, Zwarteweg. Open
vanaf 20.30u.
21 en 22 juni:
* Dansvoorstelling SV Omnia ‘Ik
neem je mee’ in Crown Theater, Van
Cleeffkade. Vrijdag en zaterdag 20u.
Matineevoorstellingen zaterdag om
13.30u. en om 16.15u.
Zaterdag 22 juni:
Gastdj vanaf 16u in café de Praam,
Zijdstraat. Vanaf 22u. party met Nista & Friends.
* Schuimpaarty voor jongeren v/a
14jr. in N201, Zwarteweg. Open: 21u
* Viering 20 jaar cultureel café Bacchus, Gerberastraat met optreden
Ten Beers After v/a 21u.
Woensdag 26 juni:
* Optreden ‘Trumpets of the Lord’ p
Rozenplein, Oosteinde, 20-21u.
Zaterdag 29 juni:
* Plaspop op Westeinderplassen
met live-muziek en theater. Optredens om 21, 22 en 23u. Slotact 00u.
in Koddespoeltje.
* Bandjesavond in Centrum met
live-muziek op 5 locaties v/a 21u.
* Jazz met Rinus Groeneveld Kwartet bij jachthaven Nieuwe Meer,
Stommeerweg v/a 21.30u.
Maandag 1 juli:
* Orgelconcert door Martin Mans in
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.

• Nieuwe Meerbode
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nu €
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Zaterdag schuimparty N201
Aalsmeer - De temperaturen lopen hoog op deze week, dus perfect weer om helemaal los te gaan
op het meest spetterende schuimfeest van de regio! Zaterdag 22 juni presenteert de N201 weer een
schuimparty: De dj’s zorgen voor de
heetste zomerhits en het schuimkanon spuit een dikke laag schuim
om je oren, zodat je lekker kunt afkoelen van het warme weer van dit
moment. Middelbare scholieren opgelet: Er worden op diverse scholen kortingskaarten verspreid waarmee je voor 5 euro naar binnen kunt
in plaats van de 7,50 euro die aan
de deur gevraagd wordt! Iedereen

worddt het advies gegeven om droge kleren mee te nemen voor de
weg terug. Deze kun je afgeven bij
de garderobe, zodat het droog blijft.
Njoy is de vaste feestavond in N201
voor jongeren vanaf 14 jaar en begint steeds meer een begrip te worden. Gelet op de stijgende bezoekersaantallen wordt daarom geadviseerd om zaterdag vooral op tijd
te komen! Om het overzichtelijk te
houden, worden er maximaal 300
mensen toegelaten op het feest.
De schuimparty in de N201 aan de
Zwarteweg begint om 21.00 uur. De
minimumleeftijd is 14 jaar en legitimatie is verplicht.

Vanavond finale tafelvoetbaltoernooi

Dance Party met DJ Nista
& Friends in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 13 juni is de tweede dag van
het Jupiler Tafelvoetbaltoernooi gehouden. Het team wat vorige week
in het meest originele sport-outfit naar danscafé de Praam zou komen, maakte kans op een thuistap
van Jupiler inclusief een vatje Jupiler bier! Deze prijs is gewonnen door
Jan Joore en Justin Meuleman. De
teams hebben zich weer uitermate goed ingezet om de meeste punten te behalen en vanavond, donderdag 20 juni, zal de finale worden gespeeld tussen de overgebleven teams. Kom dus allen voor een

hapje en een drankje om dit spektakel mee te maken vanaf 20.00 uur!
Vrijdag 21 juni zijn bezoekers vanaf 16.00 uur welkomen voor de vrijdag middagborrel. Vanwege het
voorspelde mooie weer zal het terras zowel vrijdag als zaterdag geopend zijn. Vrijdagavond 21 juni is
DJ Henkie weer aan de beurt om
een fantastische avond te maken
voor de 18+ Praam’s Partynight! De
avond start vanaf 22.00 uur. Zaterdagavond 22 juni staat in het teken
van DJ Nista & Friends. Getrakteerd
wordt op een swingende Dance
Party! Aanvang is 22.00 uur.
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officiële mededelingen
Balies gemeentehuis aalsmeer gesloten
op vrijdag 21 juni ’13

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
per maandag 24 juni 2013 wijzigt het adres in:
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden Balie BouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken Burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het Beraad over een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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.
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.
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

In verband met de verhuizing van Burgerzaken Aalsmeer naar de “oudbouw” zijn alle balies in Aalsmeer
op vrijdag 21 juni gesloten! Op maandag 24 juni zullen we op de nieuwe locatie weer voor de burgers bereikbaar zijn.
agenda
Agenda van de bijeenkomst van de Raad van Aalsmeer op
donderdag 4 juli 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

R-2.
R-3.

R-4.

R-5.

R-6.
R-7.
R-8.

Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
- Vaststellen van de agenda
- Resume van de Raad van 27 juni 2013
Vaststellen Lentenota 2013
Jaarrekening Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2012 en begroting
Gemeenschappelijke Regeling
Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2014
Instemmen met de Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Aalsmeer 2013 in het kader
van de Wet werk en bijstand (WWB)
Jaarrekening 2012, begrotingswijziging
2013-1 en de primaire begroting 2014
van de Gemeenschappelijke Regeling
Amstelland en de Meerlanden
(concept) Begroting 2014 en
Meerjarenraming 2015-2017
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vaststellen bestemmingsplan
Schinkelpolder
Conceptverordening Speelautomatenhal
sluiting

Wet tijdelijk huisverBod, mandaatBesluit
De burgemeester van de gemeente Aalsmeer overwegende
dat:
ten behoeve van het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod bij besluit d.d. 5 juli 2010 met kenmerk 2010/9334-DIR
een mandaat was verleend aan de hulpofficieren van justitie
van politie Amsterdam-Amstelland voor het opleggen van
een huisverbod alsmede een machtiging voor het uitvoeren
van de werkzaamheden die staan opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod;
voornoemd mandaat bij besluit d.d. 15 oktober 2012 met
kenmerk 2012/13840-DIR is ingetrokken;
er middels besluit d.d. 15 oktober 2012 met kenmerk
2012/13855-DIR aan de hulpofficieren van justitie van politie Amsterdam-Amstelland uitsluitend een machtiging is
verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden die staan
opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod;
de huidige burgemeester van Aalsmeer het wenselijk acht dat
aan de hulpofficieren van justitie van de Nationale Politie,
Regio Amsterdam wederom een mandaat wordt verleend voor
het opleggen van een huisverbod en een machtiging voor het
uitvoeren van de werkzaamheden die staan opgesomd in de
Wet tijdelijk huisverbod;
gelet op:
artikel 3, eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
I. Het besluit d.d. 15 oktober 2012 met kenmerk
2012/13855-DIR waarbij een machtiging is verleend aan
de hulpofficieren van justitie van politie Amsterdam-Amstelland voor het uitsluitend uitvoeren van de werkzaamheden die staan opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod,
in te trekken;
II. A. Aan de hulpofficieren van justitie van de Nationale
Politie, Regio Amsterdam, belast met het uitvoeren
van het huisverbod en opgeleid om het risicotaxatieinstrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen, mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten tot het
opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod;
B. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het
huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis
te plaatsen persoon (artikel 2, zevende lid, van de Wet
tijdelijk huisverbod);
III.Aan de hulpofficieren van justitie, als genoemd in artikel
II.A. van dit besluit, machtiging te verlenen om:
A. Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of
niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen
met de stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van
de Wet op de jeugdzorg (artikel 2, derde lid, van de
Wet tijdelijk huisverbod);
B. Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet-naleven aan diegenen met wie de uithuisgeplaatste een huishouden deelt, aan de aangewezen
instantie voor advies en hulpverlening, en indien het
huisverbod wordt opgelegd wegens kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, aan de stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de
jeugdzorg (artikel 2, achtste lid, van de Wet tijdelijk
huisverbod);
C. Indien de uithuisgeplaatste ten tijde van het opleggen van het huisverbod om juridische bijstand verzoekt: het binnen 24 uur, en voor de duur van het
verzoek om voorlopige voorziening, zorgdragen voor
juridische bijstand (artikel 5, eerste lid, van de Wet
tijdelijk huisverbod);
IV. In aanvulling op artikel III.C van dit besluit, machtiging
te verlenen aan het zorgcoördinatiepunt om binnen 24
uur, en voor de duur van het verzoek om voorlopige voorziening, zorg te dragen voor juridische bijstand indien de

uithuisgeplaatste daar later om verzoekt;
V. De hulpofficieren van justitie en het zorgcoördinatiepunt
als genoemd in de artikelen II. en IV. van dit besluit,
dienen bij de uitoefening van het mandaat en machtiging
de aanwijzingen, richtlijnen en het daarover vastgestelde
beleid van de burgemeester in acht te nemen;
VI. In de ondertekening van besluiten als bedoeld onder
II.A. en in de uitoefening van de feitelijke handelingen
als genoemd onder II.B en III. van dit besluit dient tot
uitdrukking te komen dat deze namens de burgemeester
van Aalsmeer worden genomen, dan wel worden verricht;
VII.Het mandaatbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en gepubliceerd in o.a. de officiële gemeentelijke mededelingenrubriek van De Nieuwe Meerbode en
treedt in werking op de dag nadat het besluit is gepubliceerd.
De burgemeester,
drs. J. Vonk-Vedder
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 15, het melden van brandveilig gebruik;
- Lisdoddestraat 94, het vergroten van de woning;
- Turfstekerstraat 61, het uitbreiden van de bedrijfsruimte;
- Westeinderplassen H 1780, het plaatsen van een schuilhut.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hoofdweg 192, het bouwen van een machineberging en
opslagruimte (verzonden 18 juni 2013);
- Korfstraat nabij nr. 110, het aanleggen van een speeleiland (verzonden 20 juni 2013);
- Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een erfscheiding (verzonden 18 juni 2013);
kennisgeving ontWerp Beschikking, Wet
algemene Bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
- Herenweg 38, het bouwen van een woning met botenhuis.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 21 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak
via tel. 0297-387575. De openingstijden in Aalsmeer zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een
afspraak maken binnen deze tijden. Gedurende deze termijn
kan een ieder schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
geWeigerde aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
- Catharina-Amalialaan (berm), het plaatsen van een informatie- / reclamebord.
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 22, het ontheffen van een bestemmingsplan t.b.v. Summerdance.
geaccepteerde sloopmelding(en)
-

2e J.C. Mensinglaan 41, het verwijderen van asbest;
Lakenblekerstraat 30-62, het verwijderen van asbest;
Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
Uiterweg 109, het gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte;
- Uiterweg 263, het slopen van een schuur.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Bestemmingsplannen
gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘nieuw oosteinde’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
donderdag 13 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het
ontwerp. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van
vrijdag 15 maart 2013 tot en met donderdag 25 april 2013
voor een ieder ter inzage gelegen.
plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
wordt globaal begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gelegen grens ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg
338/340;

- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg
doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in een actuele planologische
regeling voor de woonwijk Nieuw Oosteinde en de omringende lintbebouwing van de woonlinten Aalsmeerderweg,
Machineweg en Hornweg. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Dit betekent dat de primaire
bestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen zijn
gehandhaafd en dat de bestemmingen niet tot een wezenlijk
andere inrichting van het plangebied dan de bestaande situatie zullen leiden.
gewijzigde onderdelen
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op het
herstellen van enkele onjuistheden in de planregels en op
de planverbeelding. De exacte inhoud van de wijzigingen is
terug te vinden in besluitpunt 3 van het vaststellingsbesluit,
dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.
procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ bestaat
uit een planverbeelding en regels en gaat vergezeld van een
toelichting. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage van 21 juni 2013 t/m 1 augustus 2013. Het besluit
tot vaststelling treedt in werking met ingang van 2 augustus
2013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben
ingediend, en de belanghebbenden die niet verweten kunnen
worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 1
augustus 2013 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
ontvangt een reactie, waarin aangegeven wordt op welke
wijze de gemeenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.
inzien bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ vanaf 21 juni 2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTEINDE-VG01. Het plan
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op
het beeldscherm onder “ga direct naar”).
U kunt er ook voor kiezen het papieren exemplaar van het
bestemmingsplan in te zien. Het papieren exemplaar is in
te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur
(vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen
en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden
balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 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.
ter inzage Bij de afdeling dienstverlening
t/m 27-06 het plaatsen van lichtreclame op het pand aan
de Zwarteweg 88 te Aalsmeer.
t/m 27-06 Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4
april 2013).
t/m 05-07 t/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen
van een dakkapel.
t/m 01-07 Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e
verdieping.
t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning;
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een speelplek met basketbalpaal en
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00–
17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het
Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg
op 7 september 2013.
t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op
21 september in aansluiting op het bloemencorso
t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni 2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei
2013.
t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning
(verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het
kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei
2013); Oosteinderweg 119, het vergroten van
de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend,
het kappen van bomen (verzonden 30 mei
2013).
vervolg op volgende blz.
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
t/m 12-07

t/m 12-07

t/m 15-07
t/m 16-07

t/m 16-07
t/m 17-07
t/m 18-07

Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak
1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.
Tweetal horecagelegenheden in Crown Business
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het betreft een drank- en horeca- en een exploitatievergunning voor een discotheek/partycentrum
en een drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een partycentrum.
Stommeerweg 97
Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);
Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9
april 2013.
Nabij de Waterwolftunnel
Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging

(verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351,
het gebruik van het bestaande pand voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de
begeleiding en opleiding van ca. 4 personen met
een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager
Bancken 13, het vergroten van de woning aan
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden
6 juni 2013); Zijdstraat ter hoogte van nr. 28,
het tijdelijk plaatsen van 6 reclameborden voor
de periode van 1 week, van 4 t/m 11 juli 2013
(verzonden 6 juni 2013); Het in gebruik nemen
van een logiesgebouw aan de Stommeerweg 72H
in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013); RingvaartAalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten van
een botenloods en legaliseren woning; Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen
van een bestaande watergang en het graven van
nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen
van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe
water; Een zakelijke beschrijving van een overeenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilver-

t/m 18-07

t/m 19-07
t/m 19-07
t/m 22-07
t/m 24-07
t/m 24-07
t/m 25-07

da). (wijzigen bestemmingsplan).
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een
partiële herziening van het bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmingsplan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer, 1e herziening’
Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting
(verzonden 7 juni 2013);
Nabij Ambachtsheerweg
Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een
woning
Korfstraat 110, het aanleggen van een speelterrein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een
woning
Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen
ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen onder-

t/m 25-07

t/m 26-07
t/m 30-07

t/m 01-08
t/m 01-08
t/m 02-08

grondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)
Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen
en graven van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren;
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van het zorgcentrum; Machineweg, het renoveren van het ketelhuis
Wilgenlaan/Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P. Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland–Benedenland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern
Hoofdweg 192, het bouwen van een machineberging en opslagruimte (verzonden 18 juni 2013);
Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een
erfscheiding (verzonden 18 juni 2013);
Korfstraat nabij nr. 110, het aanleggen van een
speeleiland (verzonden 20 juni 2013);
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ met bijbehorende stukken (planverbeelding, regels en een toelichting
Herenweg 38, het bouwen van een woning met
botenhuis.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Eerste wijkschouw in dorp

Muziek en theater op Westeinder

Van Alles en Nog Wat
tijdens edite 3 Plaspop
Aalsmeer - De Dippers gaan dieper en presenteren op zaterdag 29
juli alweer de derde editie van Plaspop: Muziek en theater vanaf verschillende locaties in het eilandengebied van de Westeinderplassen.
Ga bijvoorbeeld kijken en luisteren
naar: Van Alles en Nog Wat. Deze band, afkomstig uit Aalsmeer,
is zo’n anderhalf jaar bezig met het
maken van muziek omdat ze dat
leuk vinden en er plezier aan beleven. De band speelt van alles en
nog wat. Van Bruno Mars tot Miss
Montreal, van Sass Jordan via de
Kings of Leon naar Stevie Wonder.
Als de bandleden er plezier aan
beleven dan wordt het gespeeld.
Drummer Pieter Eggermont, de gitaristen Wouter van Oorde en Nico
Prent, toetsenist Bas Middelkoop,
bassist Hans Prent en de zangeressen Angèle Bastin en Ingrid Zonneveld staan garant voor een avond
leuke, lekkere swingende muziek
en zei zijn blij en trots om dat tijdens Plaspop aan een ieder te mogen laten horen.
Theater ‘Camping Aalsmeer’
Het Plaspop programma krijgt dit
jaar naast alle muzikale acts een
verbreding in de vorm van theater.
Op het eiland aan de Westeinderdijksloot nabij het Starteiland spelen actrices Elize van der Steen en
Maaike Mathot de korte voorstelling ‘Camping Aalsmeer’. De twee
dames Jos en Rie hebben een gezellig en schijnbaar oppervlakkig gesprekje over koetjes en kalfjes; maar voor de goede verstaander ontwaard zich een waar drama.
Zijn hun problemen wel zo wereldschokkend? De twee actrices worden muzikaal begeleid door Joran
van Liempt op zang en Martijn Stuiver op gitaar.
Meezingen met Brulboeien
Shantykoor De Brulboeien is eveneens van de partij op Plaspop 3.
De Brulboeien is een relatief klein
mannenkoor, dat met enthousiasme en veel plezier regelmatig zeemansliederen en andere meezingers ten gehore brengt voor een
divers publiek. Het koor bestaat in
2013 tien jaar en het repertoire bestaat uit een mix van Nederlandse,
Engelse en Duitse shanty’s, overige zeemansliedjes en andere populaire nummers. Ritmische shanty’s worden afgewisseld met soms
vrolijke, soms droevige andere zeemansliedjes. De algehele leiding is
in handen van dirigente Tanja Mee-

lis, terwijl het koor muzikaal wordt
begeleid door de accordeonisten
Gonny Schellingerhout en Ben van
Wandelen met Cor Trommel op de
achtergrond als altijd beschikbare
helper in de nood. “De combinatie
van zingen over water voor publiek
op het water is uniek in de wereld”,
aldus De Brulboeien.
Jazz van W’Otterloo Sunset
Bij het poeltje van Meijer kan genoten worden van het W’Otterloo
Sunset. Dit popjazz kwartet speelt
rich pop & smooth jazz in eigentijdse arrangementen. Ook zal muziek van hun nieuwe CD ‘Cat’s Tale’ gespeeld worden. De perfecte
live lounge muziek tijdens een romantische ‘sunset’ op de Westeinderplassen! “Plaspop is wat ons
betreft een uniek muziek-op-hetwater evenement, want zowel varen in bootjes als samen luisteren
naar goede muziek is iets dat mensen samen brengt, dat een positieve band schept, waar mensen warm
van worden en daaraan willen wij
natuurlijk graag bijdragen”, aldus
de heren en dame van het popjazz
kwartet.
Flora terug op het water
En muziekvereniging Flora neemt
deel aan de derde editie van Plaspop. De leden van Flora vinden
het leuk deel te nemen aan dit
Aalsmeerse evenement, in het verleden verzorgde Flora de muziek bij
de Pramenrace, nu dus weer terug
op het water. De muzikanten kiezen het ruime sop vanaf jachthaven Kempers en varen richting Torregat, vanaf deze locatie zullen zij
drie maal circa 25 minuten gezellige, populaire muziek ten gehore brengen onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek. Het orkest zal overigens bestaan uit alle
leden, zowel jong als oud, want de
jeugdleden mogen voor deze gelegenheid ook deel uitmaken van het
‘grote’ orkest.
Theater en muziek tijdens Plaspop
drie wordt gepresenteerd bij schuilhaven De Kodde, het poeltje van
Van Maanen, het poeltje van Meijer, het Torregat en schuilhaven De
Grote Brug. Alle optredens zijn om
21.00, om 22.00 en om 23.00 uur. Er
wordt tijd gegeven om van locatie
naar locatie te varen. Om 00.00 uur
start met Aalvis Presley een verrassende slotact in het Koddespoeltje.
Meer info: www.plaspop.nl.

Bloemenzegelwinkeliers
trakteren op cadeaus
Aalsmeer - De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen en
hebben in deze maand juni een twintigtal spaarders getrakteerd op een
cadeaubon van 5 euro. De gelukkigen zijn Baarsen uit de Korfstraat
38, A. Bosman aan Praamplein 28,
J.C. Buis-v/d Laarse in Gerberastraat
69, J. Eickhoff in Chrysantenstraat
4, Gerda Eveleens aan Uiterweg
248, J.P. Groot uit Corellihof 5, W.T.
Hoekstra in Werven 1, B. de Jongh
uit Roerdomplaan 46, W. Kamerman

in Chrysantenstraat 29, Dit Koopman
aan Zwarteweg 46, A.M. LoogmanPijnaker in Gerberastraat 101, C. v/d
Meer aan Bilderdammerweg 2a, C.
v/d Ochtend uit Jupiterstraat 2, Van
Rijswijk aan Aalsmeerderdijk 573 in
Rijsenhout, M. Stokkel aan Oosteinderweg 7, J. Teeuwen-Voogd uit Pasteurstraat 25, D. de Veer in Mendelstraat 88, B.W. Vollmuller uit Baccarastraat 14, Merel Zaal in Mendelstraat 80 en J. van Zijverden in Fuchsiastraat 13. Allen gefeliciteerd.

Eindelijk na 3,5 jaar...

Toch lijntje in Fortbocht!
Aalsmeer - Na 3,5 jaar is er toch
een lijn getrokken in de Fortbocht
Kudelstaart. Eind 2009 is door enkele inwoners een verzoekje ingegediend bij de gemeente voor het
trekken van deze stippellijn in de
Fortbocht. Dit met name omdat de
bocht makkelijker te nemen zou zijn
en bestuurders minder links door de
bocht gaan rijden, eigenlijk op de
helft van de tegenliggers. Ondanks

de belofte van de gemeente, was
het er nooit van gekomen. Na nog
eens twee brieven, weer een niet
na gekomen belofte, telefoontjes,
en uiteindelijk een klacht, is de lijn,
geen stippellijn maar toch een lijn,
er wel gekomen. De ‘indieners’ zijn
er blij mee. Het werkt volgens hen.
Een minpuntje: “Jammer dat het zo
lang heeft moeten duren, bureaucratie, ppffff.”

Bestemmingsplannen Hornmeer
en Schinkelpolder in Beraad
Aalsmeer - Een lange vergaderavond wachten burgemeester, wethouders en de raadsleden volgende
week donderdag 27 juni. Om 20.00
uur begint de bijeenkomst van het
Beraad en de Raad in de raadzaal
van het gemeentehuis en het duurt
zeker tot 23.00 uur voordat de hamerslag voor einde vergadering zal
klinken. Het Beraad begint met de
behandeling van de Lentenota 2013
en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Daarna presenteren de bestuurders de conceptnota Speelautomatenhal, komen
de jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en
de Meerlanden en van de Regeling
Openbare Gezondheidszorg Amstel-

land aan de orde en het Beraad wordt
besloten met het vaststellen van het
bestemmingsplan voor de Schinkelpolder. In de Raad wordt gesproken
over de nieuwe bestuursvorm van de
stichting AURO voor openbaar primair onderwijs, staan de vaststelling
van het bestemmingsplan Hornmeer
en de centralisatie voetbalverenigingen op de agenda en gaan leden benoemd worden voor de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit in het kader van
Welstandsadvisering. De Raad wordt
besloten met het vaststellen van de
basistarieven voor huishoudelijke
verzorging en de jaarstukken 2012.
De bijeenkomst van het Beraad en
de Raad is openbaar, belangstellenden zijn welkom.

Veiligheidsprijs ‘Gouden Helm’
voor project Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Wethouder Ad Verburg hield vrijdag 14 juni een toespraak bij de uitreiking van de Veiligheidsprijs Gouden Helm bij het project Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart.
“Ik ben er trots op dat ik verantwoordelijk ben voor dit mooie project. Het
is heel goed dat ze ook nog een prijs
voor de goede veiligheid hebben gekregen. Verburg vervolgt: “Een jaar
geleden heb ik hier de eerste paal
geslagen. En nu zijn al deze mooie
woningen al klaar. Op 3 april heb ik
de eerste sleutel al overhandigd. In
juli zullen de eerste zorgwoningen
opgeleverd worden. Die zorgwoningen voldoen heel erg aan een grote behoefte. Ik spreek veel mensen
die heel blij zijn dat ze in aanmerking
komen voor zo’n zorgwoning.” In het
nieuwe dorpshart komen 129 nieuwe
woningen. Het plein wordt het nieuwe centrum van Kudelstaart. De gebakken klinkers worden afgewisseld
met stroken hardsteen, dit geeft het
plein een authentiek karakter. Het
plein krijgt een mooie groene aankleding en gaat fungeren als ‘centrale huiskamer’. Ook is onlangs besloten dat ter ere van de troonswisseling

een Koningsboom met sierhek op dit
plein zal worden geplaatst. Het project Mijnsheerlyckheid in Kudelstaart
van Bam Woningbouw is uitgekozen
voor de Regionale veiligheidsprijs
‘De Gouden Helm’. Het is uitgekozen
met de volgende argumenten: Hoogste Arbo-score op de vier belangrijke onderdelen, geen ongevallen met
verzuim, innovatieve ideeën en oplossingen, het langst lopende project
en dus ook het hoogste aantal afgelegde verantwoordingen op gebied
van veiligheid, een hoge score op gebied van veiligheid. Dit is een complex project met veel variatie, waarbij de volgende zaken zeker vermeld
moeten worden: Slimme aanpak van
het project, de moeilijke locatie aan
het water met een technische hoogstaande aanpak, grote parkeergarage, veel variatie in gevels en dak.
Wethouder Verburg: “Uit de mooie
scores en argumentatie blijkt dat dit
project op een inventieve wijze veilig
werken. Het voortdurend bewust zijn
van veiligheid daar gaat het om en
dat stralen ze op project Mijnsheerlyckheid ten volle uit. Succes met het
verder afbouwen van het project!”

Aalsmeer - Woensdagavond 26 juni vanaf 19.00 uur vindt een wijkschouw plaats in Aalsmeer dorp.
Het startpunt van deze wijkschouw
te voet is bij de parkeerplaats op het
Praamplein tegenover Albert Heijn.
Geïnteresseerde bewoners worden
van harte uitgenodigd om mee te lopen en hun aandachtspunten door
te geven. Daarvoor is meelopen niet
echt vereist, ook tijdens de schouw
kan de groep aangesproken worden. Bij deze schouw lopen bewoners, het bestuur van wijkoverleg de
Dorper, gemeente, politie, woningbouwvereniging Eigen Haard en
Welzijn Aalsmeer gezamenlijk door
de wijk. Zij inventariseren de plekken in de wijk die (sociaal) onveilig zijn, vies, kapot of verwaarloosd.
Maar goede initiatieven die navolging verdienen zijn ook van harte
welkom.
Vervolgtraject
Van alle geïnventariseerde punten
wordt een actielijst gemaakt. Vervolgens wordt gekeken hoe en door
wie deze situaties kunnen worden
aangepakt en opgelost en op welke
termijn. Eerst wordt bekeken welke
zaken door bewoners zelf kunnen
worden aangepakt, is dat niet mogelijk dan zijn de andere partners
zoals de gemeente en politie aan
zet. Na verloop van tijd komt een terugkoppeling over de stand van zaken van de actielijst in het wijkoverleg. Dan wordt aangegeven welke

zaken snel konden worden opgelost en welke punten wat meer tijd
vragen. In ieder geval wordt duidelijk gemaakt wie verantwoordelijk is
voor de actie en op welke termijn
het wordt aangepakt. Wethouder
Gertjan van der Hoeven: “De eerste
wijkschouw in Oost was een groot
succes en ik reken erop dat dit in
Aalsmeer-dorp ook gaat lukken. De
schouwen in de andere wijken volgen nog dit jaar of in 2014. Het organiseren van wijkschouwen past
in het kader van wijkgericht werken
nieuwe stijl. Samen met de wijkoverleggen hebben we afgesproken
dat we bijvoorbeeld meer actiegericht gaan werken en meer in nauw
overleg met alle betrokkenen gaan
samenwerken. In een wijkoverleg
overleggen bewoners met elkaar
over gewenste verbeteringen en/of
veranderingen in de wijk en spreken zij acties af. In de nieuwe afspraken wordt ook meer eigen initiatief van wijkoverleg en bewoners
gevraagd. Eén van deze gezamenlijke acties is nu dus het organiseren
van een wijkschouw.” De bewoners
van Aalsmeer dorp ontvangen allemaal een informatiefolder voor deze
wijkschouw waarop tevens de route is vermeld. Deze informatiefolder
en de route is ook te vinden op de
website van de gemeente. Bewoners kunnen ook contact opnemen
met de coördinator Wijkgericht Werken Louis van Nimwegen via 0297387575.

Wethouder bezoekt het
wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Dinsdagavond 25 juni bezoekt Wethouder Wijkgericht
Werken Gertjan van der Hoeven
het wijkoverleg Stommeer. Dit overleg vindt plaats in gebouw Seringenhorst in de Parklaan 27 en begint om 19.30 uur. Alle bewoners
van de wijk Stommeer zijn van harte uitgenodigd om met het bestuur
van het wijkoverleg en de wethouder in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in hun buurt. Gertjan van der Hoeven: “Het wijkoverleg nieuwe stijl draait nu ongeveer
een jaar en ik merk dat er over het
algemeen een positieve sfeer bij de
wijkoverleggen heerst. Steeds meer
bewoners weten het wijkoverleg te
vinden en het boekt prima resultaten. Zo wordt dankzij de inzet van
het wijkoverleg Stommeer de renovatie van het Seringenpark energiek
opgepakt. Het is goed om te zien
hoe actieve bewoners het voor elkaar krijgen om allerlei verbeteringen in het park van de grond te krij-

gen.” Andere onderwerpen die aan
de orde komen zijn de invulling van
het tracé van de N196 en het speelplaatsenbeleid. Verder komt Heliomare praten met bewoners over het
initiatief voor de oprichting van een
boodschappendienst voor bewoners in de wijk die daar voor in aanmerking komen. De Waterhuishouding Aalsmeer, een belangrijk onderwerp, wordt deze avond ook nader toegelicht door de werkgroep
van de gezamenlijke wijken, Wethouder van der Hoeven: “Dinsdagavond 25 juni hoor ik graag van de
bewoners wat er nog meer speelt
in deze mooie wijk.” De wethouder Wijkgericht Werken heeft al een
bezoek gebracht aan wijkoverleg
Dorp, Hornmeer en Oost. Op dinsdag 25 juni dus Stommeer en op
woensdag 11 september is hij tenslotte te gast bij het dorpsoverleg
in Kudelstaart. Voor informatie, vragen over onderwerpen, etc: wrstommeer@gmail.com.

Ontwerp Gemeente en provincie
voor laatste deel HOV-busbaan
Aalsmeer - De gemeente en de
provincie Noord-Holland hebben
besloten samen een voorlopig ontwerp te laten maken voor de HOVbusbaan van Hoofddorp naar Uithoorn voor het tracé tussen de
Ringvaart en de Legmeerdijk. Als de
nieuwe N201 geheel is opengesteld,
wordt de N196 (voorheen de N201)
deels omgebouwd tot busbaan. Bij
het ontwerp voor de busbaan wordt
de herinrichting van het centrum
van Aalsmeer meegenomen, omdat
de busbaan hier door heen loopt.

Wethouder Rik Rolleman: “Het gaat
hierbij om een voorlopig ontwerp.
Over de definitieve invulling wordt
nog een participatie ronde gestart.”
De busbaan is een onderdeel van de
Oosttak Zuidtangent tussen Hoofddorp en Uithoorn. Het gedeelte Uithoorn tot de Legmeerdijk is in 2012
opengesteld. Het gedeelte Aalsmeer
tot Hoofddorp wordt op dit moment
aangelegd en is eind 2013 klaar.
Als over enkele jaren het deel in
Aalsmeer is aangelegd, is de hele
Oosttak gereed.
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Herinneringen ‘ingeladen’ tijdens
reünie familie van der Laarse
Aalsmeer - Na maanden van voorbereiding was zaterdag 25 mei de reunie van de familie van der Laarse
een feit en dit werd ‘gevierd’ in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De ruimte liep al snel vol met afstammelingen
van Jan van der Laarse (1879 - 1962)
die in zijn leven twee keer getrouwd
is geweest en in totaal 17 (!) kinderen
heeft grootgebracht. De familieleden
die aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven kwamen uit alle windstreken, maar gezegd moet worden
dat de meeste genodigden honkvast
zijn en Aalsmeer e.o. nooit hebben
verlaten. Tijdens het welkomstwoord
door Martin van der Laarse (de organisator van deze reünie) wenste hij
de familie en de aanhang een heel
plezierige middag toe en vertelde hij
dat zijn motivatie voor het organiseren van deze reünie werd opgewekt
nadat hij het prachtige herinneringsboek van Gerda van der Laarse (opgedragen aan haar vader Co) had gelezen. Hij realiseerde zich dat de laatste reünie alweer ruim 20 jaar geleden was gevierd en vond het hoog
tijd dat dit een passend vervolg moest
hebben en al snel werden de ideeën
omgezet in daden. In dit boek wordt
ook de familiegeschiedenis van de
Aalsmeerse familie beschreven en
de stamboom gaat hierin terug naar
het jaar 1720. Het was een familie van
timmermannen en het timmermansvak ging over van vader op zoon, zo
was ook Jan timmerman van beroep
en hij runde samen met z’n broer Wim
het familiebedrijf. Jan en zijn eerste
vrouw Mathilde (Matje) Maarse, die
op veel te jonge leeftijd is overleden,
hebben 6 kinderen op de wereld gezet en nadat Jan was hertrouwd met
Jannetje (Jannie) Olij hebben ze het
gezin uitgebreid met nog weer 9 telgen, gekscherend wordt dit in familiekring de 2e leg genoemd. Jannie was
weduwe en had 2 jonge kinderen uit
haar eerdere huwelijk meegenomen,
dat maakt het totaal dus op 17 kinderen. Het is dus geen wonder dat

de familie van der Laarse, opgegroeid
aan de Uiterweg, in de Aalsmeerse
gemeenschap uitgroeide tot een bekende familie. Tijdens de koffie, toen
het ophalen van de herinneringen
goed en wel op gang gekomen was,
kwam Annelies spontaan op het idee
om een DVD met ‘nostalgische’ filmbeelden van de reünie van 1991 op
te halen en met dank aan de beheerder konden deze beelden worden getoond en leverde dit ook weer de nodige dierbare herinneringen op, ook
weer een groot succes.
Jammer dat niet alle neven en nichten
aanwezig konden zijn, hier en daar
waren er wat verplichtingen en in een
enkel geval was er sprake van fysieke ongemak. Zo kon Trien (92 jaar, de
oudste van de vier nog in leven zijnde van der Laarse’s) er dit keer niet
bij zijn, maar de overige drie waren
en wel. Jo (89 jaar), Adriaan (80 jaar)
en George genoten dan ook met volle teugen van deze dag. George (de
jongste telg met zijn 78 jaar) kreeg later op de dag de lachers nog op zijn
hand met een paar voordrachten uit
de oude doos en ook wat Aalsmeerse
gezegdes werden weer in herinnering
gebracht. Het goed verzorgde koude
buffet viel bij iedereen in de smaak,
de drankjes vloeiden rijkelijk en de
stemming was tot het einde toe uitgelaten en enthousiast. De onderlinge
banden zijn weer aangehaald, vergeten herinneringen zijn weer in het geheugen geladen, hier en daar werden
adressen en telefoonnummers uitgewisseld en natuurlijk is de hereniging vastgelegd voor het nageslacht,
zie de foto met de aanwezige afstammelingen. Het was nog lang gezellig
in het Dorpshuis en iedereen was het
erover eens dat, na de memorabele reünies van 1972 en 1991, ook dit
een geslaagde familiedag was en dat
een volgende reünies niet nog weer
20 jaar op zich moet laten wachten.

Laatste loodjes
basisschool

Tropische klanken tijdens
Midzomerfestival Tavenu
De Kwakel - Op zaterdag 22 juni organiseert muziekvereniging Tavenu voor de veertiende keer het
midzomeravondfestival in De Kwakel. Vanaf 19.30 uur vult het plein in
het centrum van De Kwakel zich met
tropische klanken. Het thema van
dit jaar is Latin/Caribbean, een thema waarin alle onderdelen van Tavenu zich thuis voelen. Natuurlijk de
steelband met z’n tropische muziek,
maar ook de fanfare en de slagwerkgroep heeft z’n repertoire voor deze avond geheel aangepast aan het
thema. Aan het begin van de avond
zullen leerlingen van het jeugdorkest
van Tavenu en de blazersgroep van
basisschool ‘de Tra’ laten horen dat
muziek maken een leuke hobby is.
Ook is er een optreden van de leerling trommelaars van slagwerkgroep
Bovenkerk. De fanfare en de slagwerkgroep van Tavenu zullen voor

een spetterend optreden zorgen. De
Caribische muziek en de opzwepende ritmes nodigen het publiek uit om
te dansen. Jazz- en showballet Nicole uit Mijdrecht zorgt voor tropische
shows. Ook het publiek mag dansen
op de tropische muziek en kan meedoen met een workshop salsadansen van Salsarolf. Als speciale gast
komt de ‘AMC bigband’ (inderdaad
van het ziekenhuis) optreden en zal
voor heerlijke bigband- en dansmuziek zorgen. Zowel de dansgroep
als de AMC bigband hebben deze
avond hun repertoire aangepast aan
het thema. Hopelijk draagt ook het
weer zijn steentje bij aan het tropische gevoel van deze avond. Iedereen is van harte welkom op zaterdag
22 juni vanaf 19.30 uur op het plein
voor het dorpshuis in de Kerklaan 16
in De Kwakel. De toegang is zoals altijd gratis.

Alfred

Vivace zingt in Monnickendam

Dankbaar voor vrijwilligerswerk

Yvette: “Een glimlach en
mijn dag is weer goed”
Aalsmeer - Toen Yvette Koehler (38)
door omstandigheden van een uitkering moest gaan leven, kwam dit
hard aan: “Ik ben opgevoed met de
mentaliteit dat je moet werken voor
de kost. Vandaar dat ik bij de vrijwilligerscentrale ben gaan kijken of ik,
binnen mijn mogelijkheden, iets terug kon doen voor de maatschappij.”
En dat kon: Naast vrijwilligerswerk
voor Vita Welzijn & Advies, werkt
Yvette sinds een aantal maanden als
vrijwilliger bij de kleinschalige woonvoorziening Amstelring in de Gloxiniastraat. Haar achtergrond van activiteitenbegeleidster komt hierbij goed
van pas. Samen met het personeel
heeft ze gekeken wat voor vrijwilligerswerk binnen haar mogelijkheden
past. Twee keer in de week verzorgt
Yvette nu de warme avondmaaltijd
van de bewoners: “Ik ben dol op koken en bakken, maar als ik alles in
m’n eentje op moet eten, dan groei
ik dicht! Hier kan ik dus mijn hobby
combineren met vrijwilligerswerk. En
de bewoners zijn ook nog eens hele dankbare eters.” Als Yvette naar
de Gloxiniastraat gaat, neemt ze haar
hondje Bobo mee. Vrolijk trippelt hij
door het huis en de grote tuin.
“Bobo geeft de mensen wat afleiding. Er wordt heel enthousiast op
hem gereageerd. Vooral één bewoonster is helemaal dol op hem.
Zij heeft vroeger net zo’n hondje gehad en de tranen stroomden over
haar wangen toen ze Bobo voor het
eerst zag. Dat maakt dit werk zo bijzonder.” Yvette vervolgt: “De mensen
hier hebben hun hele leven hard gewerkt, voor hun kinderen gezorgd en

de maatschappij welvarend gemaakt.
Daarom doe ik graag wat voor hen
terug. Iedere keer weer moet ik me
opnieuw voorstellen en vertellen hoe
mijn hondje heet. Maar langzaam
maar zeker bouw je toch iets op met
de bewoners en krijg ik een blik van
herkenning of een glimlach. Dan is
mijn dag weer helemaal goed.” Haar
mooiste ervaring tot nu toe in de
Gloxiniastraat? “Met Pinksteren zag
ik in de supermarkt dat de asperges
in de aanbieding waren. Ik heb toen
gebeld of ik die voor de bewoners
mocht klaarmaken. En dat mocht.
Wat een feest! De bewoners hebben
genoten en alles ging op. Dat geeft
zo’n geweldig gevoel. Ja, ik ben heel
dankbaar dat ik dit werk kan doen.”
Ook als vrijwilliger op de Gloxiniastraat aan de slag? Of benieuwd naar
andere vacatures? Kijk op: www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

Miep Maarse presenteert
boek ‘Dierbare beelden’
Aalsmeer - Lichtvoetige nijlpaarden
en tedere olifanten; in Aalsmeer zijn de
bronzen sculpturen van Miep Maarse bekend. Onlangs verscheen een
oeuvreboek over haar werk met veel
prachtige foto’s en een begeleidende tekst van kunstrecensent Wim van
der Beek. De beelden van Miep Maarse (1945) zijn optimistisch van toon en
boodschap. Via haar beelden toont zij
ons haar positieve kijk op de wereld
en de mensheid. Nijlpaarden, olifanten
en beren dienen daarbij als inspiratiebron. De lichtvoetige zwaartekracht
en de tederheid van de krachtpatsers
weet zij op een vakkundige en originele wijze uit te buiten. Zij begeestert de
beesten met haar onstuitbare optimisme en vrolijkheid. Haar dieren worden
geen mensen maar krijgen herkenbare menselijke trekken. Het oeuvreboek

‘Dierbare beelden van Miep Maarse’
werd vorige week gepresenteerd in
museum Jan van der Togt in Amstelveen. Ter gelegenheid hiervan is in dit
museum ook een expositie te zien met
werken van Miep Maarse. In Aalsmeer
wordt het boek aanstaande zaterdag
gepresenteerd bij het Boekhuis in de
Zijdstraat. Omstreeks 16.00 uur zal
Miep Maarse een toelichting geven
op de totstandkoming van haar boek.
Aansluitend is er gelegenheid om het
boek aan te schaffen en uiteraard om
het door de kunstenares te laten signeren. De presentatie in het Boekhuis
is gratis toegankelijk. Liefhebbers van
‘Aalsmeerse boeken’ kunnen aansluitend (om 17.00 uur) bij Korenmolen
de Leeuw terecht voor de presentatie
van het jubileumboek over de 150-jarige molen.

Aalsmeer - Zwoegende leerlingen, examenstress, toetsweek, ga
ik wel over? Uitslagen afwachten,
toch herexamens? Het zijn zware
tijden voor de schooljeugd. En dan
heb ik het nog niet eens over mijn
eigen stress kippie in the house. Dé
musical staat voor de deur. De kinderen van groep acht zijn al weken
druk bezig met oefenen en ploeteren, teksten leren en dansjes instuderen. Het wordt geweldig. Ik ben
al een flink aantal keren geweest
om mee te helpen met repeteren. In
het begin dacht ik even dat het een
rommeltje zou blijven, maar ik moet
zeggen, die kids van elf en twaalf
zijn net sponzen. Ze zuigen alles
op. Het wordt fantastisch. Waarschijnlijk ben ik tijdens de uitvoering net zo gespannen als zij, maar
ik weet dat het goed komt. En dat
alle ouders, broers, zusjes, ooms,
tantes en opa’s en oma’s hoogstwaarschijnlijk met een brok in hun
keel en met een lach (en een traan)
de musical zullen gaan beleven.
Ik heb dat al één keer eerder mogen meemaken. Toen mocht ik bij
mijn nichtje kijken. Nou ja, nichtje..
Ze is net zo groot als ik, viert binnenkort haar sweet sixteen party
en gaat met goede cijfers over naar
Havo vier. Knap hoor. Maar toen zij
in groep acht zat, mocht ik dus kijken. En wat was ik trots op haar! Ze
vertolkte de rol van dronken zwerver
en deed dat met verve. Ze kreeg de
lachers in het publiek op haar hand,
maar ik, ik zat daar mijn tranen weg
te slikken, omdat haar mama, mijn
zus, dat verdorie niet meer had mee
mogen maken. Zíj had daar moeten
zitten! Nou ja, de tijd is never nooit

meer terug te draaien. Nu gaat mijn
eigen zoon dus musicallen. En zijn
opa, oma, pap en ik gaan het meemaken hoor. De kleding is al apart
gehangen en zijn klappergeweer is
opgepoetst. Samen met zijn beste vriend hebben ze de rol van jager toebedeeld gekregen. Verder gaat het over mode en een hotel, maar meer ga ik natuurlijk niet
verklappen. Het belooft een hilarisch stuk te worden met hele leuke liedjes. Het is trouwens ontzettend grappig om te zien welke grote verschillen er tussen die kinderen zitten. Allemaal dezelfde leeftijd en soms met twee koppen verschil. De meisjes zijn veel voorlijker en vaak groter, alles er al op en
aan.. en de jongens, ach dat komt
op de middelbare wel goed. Toevallig is die van ons de kleinste van de
klas, maar daar schijnen de meisjes
niet echt mee te zitten.. Ze zitten elkaar, net als vroeger, een beetje te
plagen, af en toe wat trekken en duwen en heel hard de meester erbij
roepen op kritieke momenten. Haha, hetzelfde dus als in mijn tijd, met
als enig groot verschil dat er nu hele gesprekken worden gevoerd via
de smartphone. Zoonlief zei laatst;
“Mam, ik heb vierhonderdzesendertig berichtjes van drie verschillende
groep-apps.” Oké, je moet maar net
weten waar ie het over heeft (sterker nog, waar hij zin aan heeft, maar
goed). De gesprekjes gaan namelijk ongeveer allemaal zo: HGH (hoe
gaat het), WDJ (wat doe je) en GMJ
(goed, met jou?). Nou, daar scrollt
ie in no-time doorheen natuurlijk.
Wie weet dat hij later als hij volwassen is, ooit een schoolmusical mag
aanschouwen, die dan waarschijnlijk over hele andere onderwerpen
gaat. Ik hoop dat ik daar dan bij zit
als omaatje, maar dat is nog zo belachelijk ver weg! Eerst die op twee
juli aanstaande zien, als apetrotse mama van een kind dat al naar
de middelbare gaat. ‘t Zal wel weer
slikken worden. Ik wens hem en alle groep-8ers in ieder geval succes
met de laatste basisschool-loodjes.
Door Miranda Gommans

Op de foto v.l.n.r: Leo Bertoen, Joop Kok, Constantijn Hoffscholte, Gertjan van
der Hoeven, Karin de Veij en Joost Hoffscholte.

Nieuw recreatief initiatief

Boeiende dorpswandeling
onder leiding van gids
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
werd, voor een select gezelschap genodigden, het symbolische startschot
gegeven voor de Dorpswandeling
Aalsmeer. In de Historische Tuin, gaf
Constantijn Hoffscholte (één van de
initiatiefnemers) het openingswoord
aan Gertjan van der Hoeven. De wethouder recreatie en toerisme van gemeente Aalsmeer, vertelt onder andere dat de gemeente al drie jaar intensief bezig is naar het zoeken van
een goede samenwerking waarbij
krachten worden gebundeld om het
toerisme binnen de gemeente naar
een hoger plan te tillen. Er worden
een aantal voorbeelden aangehaald
zoals de aankomende Westeinder
Waterweek. “Het plan begint te landen”, aldus van der Hoeven. De opdracht aan Constantijn was dan ook
iets te verzinnen, waarbij het woord
‘Samenwerken’ de boventoon voert.
De VVV is samen gegaan met Beleef
Aalsmeer en er kwam een concreet
initiatief. Constantijn, tevens coördinator van het VVV agentschap dat is
gevestigd in Boekhuis Aalsmeer achter in de Zijdstraat, neemt het woord
vervolgens over en heeft een interessante presentatie op het scherm in de
veilingzaal. Hierop stelt hij de nieuwe website voor: www.vvvaalsmeer.
nl waarop het recreatieaanbod uitgebreid wordt vermeld en gestimuleerd
en door collega Karin de Veij up to
date gehouden. Men kan zich overigens aanmelden voor de nieuwsbrief.
Karin is één van de vier gidsen van de
dorpswandeling.
Historische wandeling
Samen met Leo van Erp, eigenaar
van de Oude Veiling, is stap 1 van de
wandeling ontstaan. De bedoeling is
dat er meerdere initiatieven en arrangementen uit voortvloeien, zoals een
lunch, een rondvaart wellicht of een
bezoek aan de Watertoren en diverse
horecagelegenheden. Maar eerst de
historische wandeling. Constantijn:
“Als je googled op stadswandeling
dan krijg je enorm veel hits, met het
woord dorpswandeling is dat slechts
een schijntje. En Aalsmeer, wat ‘mot’
je daar nou over vertellen? wordt er
soms gevraagd. Nou, veel meer dan
je denkt. De wandeling is bedoeld
voor mensen van buitenaf, maar ook
voor geboren Aalsmeerders en nieuwe bewoners in de omliggende wij-

ken die meer over ons prachtige dorp
te weten willen komen is het zeer
boeiend. In een anderhalf uur durende wandeling langs historische gebouwen, beelden en (soms verborgen) plekjes wordt er door een gids
heel veel leuks en interessants verteld. Hetzij als kennismaking van
Aalsmeer, hetzij om juist meer wetenswaardigheden te ontdekken. Met
een gids ‘zie’ je sowieso meer en daar
gaat het om.” Naast Karin de Veij, tevens secretaris van de Wereldwinkel
en ras Aalsmeerse, leidt ook Leo Bertoen rond. Hij is ook bij de ideevorming betrokken geweest en is voorzitter van de Historische tuin én van
de Korenmolen, waar de wandeling
steevast wordt afgesloten, inclusief
een bezoek. Vervolgens kunt u gids
Joop Kok als leiding krijgen, hij is architect en weet derhalve veel te vertellen over het ontstaan van diverse gebouwen. Als laatste gids wordt
Joost Hoffscholte voorgesteld. Onze oud-burgemeester weet dan weer
het een en ander aan anekdotes en
soms smeuïge details te vertellen.
Zo hebben alle vier de gidsen, die dit
geheel op vrijwillige basis doen, een
verschillende achtergrond en geven een eigen kleur aan de attractieve wandeling. Voor slechts drie euro vijftig kunt u een kaartje bemachtigen bij het VVV agentschap in de
Zijdstraat nummer 12 of via info@
beleefaalsmeer.nl. De dorpswandeling is iedere laatste zaterdag van de
maand en begint om 11.00 uur. Er is
rekening gehouden met de twee uur
durende parkeertijd op het Praamplein. Er kunnen minimaal twee en
maximaal vijftien mensen deelnemen. Groepen gaan op afspraak en
reserveren is gewenst. Constantijn
Hoffscholte tot slot: “Wij hopen uiteraard op meer bezoekers in Aalsmeer
en dat er een langer verblijf dan alleen de wandeling in zit. Het is niet
voor niets op de laatste zaterdag van
de maand, waarbij ook de Watertoren is geopend en er altijd een veiling
in de Historische tuin wordt gehouden. De wandelingen vinden plaats
op zaterdag 29 juni, dan 27 juli, 31
augustus en 28 september en vanaf mei volgend jaar opnieuw. Er is
zoveel moois te zien hier, dus maak
er wat ons betreft gerust een ‘dagje
Aalsmeer’ van!”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Zaterdag 8 juni is in
Monnickendam een korendag gehouden, waaraan ook Aalsmeers
Vrouwenkoor Vivace heeft deelgenomen. Vanaf 10.00 uur werd op diverse
locaties in dit prachtige Noord-Hollandse dorp gezongen. Als één van
de laatste koren op deze dag mocht
Vivace om 16.00 uur zingen in de Grote Kerk (en groot is-ie!). In een goed
gevulde kerk zongen alle dames met
veel succes het hoogste lied. Dirigente Irma Hogenboom-Zethof had, zoals altijd, gezorgd voor een gevarieerd
liedjesprogramma. Begonnen werk
met het lijflied Vivace (Italiaans), gevolgd door het prachtige Salvum (Latijns). Uit de musical Oklahoma zong
het koor The surrey with the fringe on
top (Engels). Maar ook in het Frans
liet Vivace van zich horen met het
mooie Cantique de Jean Racine. Werden deze liedjes allemaal op de piano begeleid door Oksana Polman, nu
zongen de dames a capella On Child-

ren. Hierna ging het weer verder met
pianobegeleiding en wel met Sterke
Vrouwen, een lied met een knipoog.
Met dit lied had het koor veel succes.
Gedurende dit lied kregen alle aanwezigen in de kerk een steeds grotere glimlach op het gezicht. Met het
Zweedse Gabriellas Song (uit de film
As it is in heaven) en het alom bekend Sentimental Journey besloot
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace dit
geslaagde optreden. Inmiddels moet
al weer goed geoefend worden voor
een volgend optreden: Deelname aan
Korenlint te Haarlem in het weekend
van 14 en 15 september. Maar eerst
mogen de koorleden nu gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. Heeft u na dit verslag zin gekregen om aan te sluiten als zangeres
bij Vivace? Dat kan altijd! Het vrouwenkoor zingt elke dinsdagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis Kudelstaart. Nieuwe (dames)leden zijn van harte welkom.

Tuinen in de hoofdrol bij
KMTP Groei en Bloei
Aalsmeer - 24: De voortuinen in het
centrum, aan de Uiterweg, Oosteinderweg, Aalsmeerderweg en Hornweg met de aanliggende zijstraten
zullen de komende twee weken bekeken gaan worden door zestien juryleden van de KMTP Groei en Bloei.
Daarbij letten zij vooral op het onderhoud en stellen zij zich de vraag: Levert deze voortuin een bijdrage aan
het bloemrijke van de straat en bloe-

mendorp Aalsmeer? Dit jaar zijn liefst
40 groenbonnen te verdelen aan de
eigenaren van de tuinen die een cijfer 8 of hoger krijgen. Achtertuinen zijn overigens te bekijken in het
weekeinde van 29 en 30 juni. Er hebben zich 23 tuinbezitters aangemeld
voor deelname aan de open tuinendagen. De KMTP heeft een routeboekje laten maken. Komende week
zullen de boekjes te verkrijgen zijn.

Netwerkbijeenkomst Borrel
Aalsmeer trommelend succes
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
bezochten iets meer dan 100 ondernemers de netwerkbijeenkomst van
Borrel Aalsmeer in het Studiocomplex. Dit keer stond er een rondleiding op het programma. The Big
Apple, het Theater & Bioscoop, de
Pianobar van 7 Street werden bezocht. De surprise-act Drum Cafe
wachtte alle deelnemers op in The
Club voor een interactieve drumsessie waarbij de deelnemers zelf
mochten mee trommelen. Deze ver-

rassing werd goed onder de gasten
ontvangen en er heerste een vrolijke stemming in de zaal. Kunstenares Edith Markus, familie van Ans
Markus, verfraaide dit keer het podium met diverse glaskunstwerken
waar veel belangstelling voor was.
Na afloop gingen alle gasten naar
huis met een magazine. De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaatst
op 11 juli, elke tweede donderdag
van de maand. Voor meer informatie: www.borrelaalsmeer.nl.
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Groot zomerfeest op jarige
kinderboerdij Boerenvreugd
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd bestaat dit jaar 20 jaar.
Voor het jubileumfeest, aanstaande
zondag 22 juni haalt de Aalsmeerse
vrijwilligersorganisatie alles uit de
kast, wat ze aan ervaring en kennis
in de loop der jaren hebben opgebouwd. Reeds vanaf het tweede jaar
na oprichting organiseert een speciale commissie van Boerenvreugd
zes keer per jaar een aansprekende activiteit met altijd iets te leren, te spelen en te knutselen. Toen
H.M. Koningin Beatrix in november
1993 de stolp aan de Beethovenlaan
opende, was nog allerminst zeker
welke toekomst voor de Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer (SKBA) in
het verschiet lag. Die zorg was voor
een groot deel van de Aalsmeerse
politieke partijen destijds reden om
terughoudend te zijn met steun aan
het burgerinitiatief-avant-la-lettre.
De scepsis was groot. Er was wat
gedoe over de kosten van de bestrating van het park. Na een aantal jaren steggelen is dat geschil in
2000 opgelost. Van structurele financiële steun door de gemeente is het nooit gekomen. Het huidige bestuur van de stichting heeft
daar een dubbele mening over. Natuurlijk betekent subsidie commitment en waardering vanuit de politiek. Echter het gebrek aan financiële zekerheid heeft de ondernemersgeest binnen de organisatie versterkt en de trots over de eigen verworven onafhankelijkheid is
zeer groot. Het bestuur legt elk jaar
verantwoording af voor de verworven gelden met een donateursbrief
en een accountantsverklaring. In de
twintig jaar sinds de opening heeft
de kinderboerderij hoogte- en dieptepunten meegemaakt.

moesten er verregaande maatregelen getroffen worden. Er is ooit een
kleine brand geweest. Helaas staat
ook een aantal inbraken in het geheugen gegrift. Gelukkig heeft een
goed alarmsysteem hier een eind
aan gemaakt. Dat de groep vrijwilligers onderling erg sterk verbonden en betrokken is, uit zich tijdens
uitvaarten van degenen die helaas
wegvallen. Dit voorjaar moest de
kinderboerderij definitief afscheid
nemen van drie trouwe vrijwilligers.
Hiertegenover staan gelukkig heel
veel hoogtepunten. Met hulp van
een erfenis werd al snel een aantal gebouwen neergezet (onder andere de hooiberg en de boerentas).
Door de jaren heen hebben vooral
Aalsmeerse bedrijven voor de fondsen om deze investeringen te doen.
Er waren grote evenementen, zoals het zomerfeest en de eerste levende Kerststal in 2003, de activiteit in mei 2011 op het grasveld in
de Snoekbaarsstraat en de opening van de zand-waterspeelplaats
in 2012. Boerenvreugd groeide van
een clubje enthousiastelingen uit
vooral Kudelstaart uit naar regionaal gewaardeerde gratis speelplek, waar mensen nog steeds on-

Creatief in de zomer met SAKB

der de euro een kopje koffie kunnen krijgen. Honderden konijnen
en cavia’s logeren jaarlijks op Playa
del Farma, en zijn in de liefhebbende handen van de cliënten van Ons
Tweede Thuis (OTT) en de vrijwilligers. De samenwerking met OTT
is sowieso de belangrijkste factor
in het succes van de boerderij. Die
zorgt ervoor dat de vrijwilligers ontlast worden, waardoor de organisatie aantrekkelijk blijft als vrijetijdsbesteding voor nieuwe vrijwilligers.
Dit voorbeeld van de symbiose op
Boerenvreugd heeft veel navolging
gekregen in Nederland, al blijkt
het overal moeilijk om zonder grote vrijwilligersgroep (Boerenvreugd
heeft er ruim 70) een initiatief van
de grond te krijgen. De samenwerking met andere kinderboerderijen
in de regio levert naast een heleboel
kennisuitwisseling en –opbouw ook
een gezond en gevarieerd dierenbestand op. Mede daardoor staat
Boerenvreugd in de belangstelling
van bijvoorbeeld de Vereniging van
Zeldzame Huisdierrassen en rasfokkers in heel Nederland.
Speeltuin en feestdag
De grote trekker op Boerenvreugd
is onbetwist de grootste en veiligste
buitenspeeltuin van de regio, opgebouwd naar leeftijdscategorie van
dreumes tot tiener. Er wordt veel
aandacht besteed aan het onder-

Moeilijke momenten
en hoogtepunten
Moeilijke momenten waren er begin
deze eeuw tijdens de MKZ-crisis
en ook later tijdens de Vogelgriep

houd en bijvoorbeeld dit jaar is tijdens NLDoet de bodem vernieuwd.
Wie denkt dat de trots en tevredenheid de ambities bij het bestuur van
de SKBA heeft afgeremd, heeft het
mis. Er kan nog veel meer aan Natuur- en Milieu Educatie gedaan
worden en een aantal grote onderhoudsklussen staan nog in de planning voor de komende jaren. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom,
zodat ook de ontgroening kan worden opgevangen. Aanstaande zondag 23 juni, tussen 11.00 en 15.00
uur, staat er weer een groot feest op
het programma van de jarige kinderboerderij. Met springkussens,
popcorn, appeltaart, heel veel spelletjes, schminken, een informatiehoek over honingbijen, een draaimolen en hopelijk veel bezoekers
wordt het vast weer een fijne verjaardag. Bij regen zal een groot deel
van de activiteiten binnen of overdekt plaatsvinden. Burgemeester en
wethouders, trouwe sponsors, leden van de club van 100 en vrijwilligers zijn uitgenodigd op de receptie
in de tent na het verjaardagsfeest,
waar voorzitter Theo van der Hoek
de genodigden zal toespreken. Boerenvreugd hoopt dat ook bij minder
goed weer veel mensen op bezoek
komen, want er is door de vrijwilligers hard gewerkt om dit feest tot
stand te brengen. Meer informatie
www.boerenvreugd.nl.

deerd optreden. De tweede intocht
was op donderdag 30 mei in Loosdrecht. Het weer was een stuk beter, maar de weg ernaartoe was zeer
druk waardoor sommige muzikanten maar net op tijd bij het optreden
aanwezig waren. Drie korpsen liepen de gehele 5 kilometer mee. Melomanie was het laatste korps. Bij de
derde intocht op donderdag 6 juni
konden de muzikanten een zittend
optreden verzorgen.
Dit was bij de intocht in Hoofddorp.
Doordat het een stilstaand optreden
was konden er veel meer instrumenten mee, zodat er ook andere mu-

ziek gespeeld kon worden. Er werden nummers gespeeld in medley
vorm uit de gouwe ouwe tijd en van
Guus Meeuwes. Voor het publiek
zeer herkenbaar en zongen ook ge-

zellig mee. De laatste intocht was in
Zandvoort. Hier ook weer prachtig
weer. Er werd bij de kerk gespeeld
totdat alle wandelaars muzikaal binnengehaald waren.

geren van De Binding mogen uiteraard, graag zelfs, ook deelnemen.
Gedacht wordt aan een mogelijke
combinatie-sessie bij de brei- en
handwerkgroep van het Zorgcentrum om jong en oud samen te laten werken. Bedrijven kunnen via
een bedrijfsuitje kennis maken met
het verschijnsel wildbreien. Tijdens
een workshop op een mooie locatie wordt er gebreid aan het wild-

brei kunstwerk (15 personen). Dit is
bijvoorbeeld te combineren met een
bezoek aan de Historische tuin en
lezing over Aalsmeers historie van
fruitteelt. Hierbij roept Stichting De
Kunstploeg jonge en oudere wildbreiers op om deel te nemen aan
dit project. Aanmelden kan bij KarinBorgman@xs4all.nl of bij femke_
kempkes@hotmail.com of telefonisch via 0297-343663.

Wie breit er mee?

De Gebreide Boomgaard voor
Aalsmeerse Kunstroute 2013
Aalsmeer - Op Topsvoort aan Uiterweg 185 staat één van de oudste de boomgaarden van Aalsmeer.
Tijdens de kunstroute is er het wildbrei kunstwerk ‘De Gebreide Boomgaard’ te bewonderen. Het kunstwerk wordt gemaakt door inwoners
van Aalsmeer.
Het doel van het project is om een
serie oude fruitbomen met namen
als Comtesse de Paris met kleurige breisels in te pakken. Uiteindelijk
zijn er in het weekend van de Kunstroute ruim twintig appel-, peren- en
kersenbomen te bewonderen. Op
dit moment wordt er al door allerei
vrijwilligers van handwerkclubs gebreid aan het project. Maar er zijn
nog meer mensen nodig! Het gaat
om een communitykunstwerk waarin jong en oud met elkaar samenwerken. In aanloop van de Kunstroute wordt daarom een aantal brei-

bijeenkomsten, Knittinns, georganiseerd. Scholen, ouderenorganisaties, bedrijven en particulieren zijn
uitgenodigd om aan dit kunstproject in Aalsmeer mee te werken. Het
project komt tot stand onder begeleiding van de beeldend kunstenaars Karin Borgman, Femke Kempkes en Jan Daalman. Het wordt uitgevoerd onder de vlag van de nieuwe Stichting De Kunstploeg en kan
zeker nog wel meer ondersteuning
gebruiken om het helemaal te realiseren. Alle inwoners van Aalsmeer,
jong en oud, mogen deelnemen.
Men kan een breipakket afhalen
met daarin een patroon van een
boom (de afmetingen van het te
breien onderdeel) en de te gebruiken wol. Brei- en handwerkgroepen van het Zorgcentrum Aelsmeer,
van het Kloosterhof, van het Rode
Kruis, de doopsgezinde kerk en jon-

Landelijke opening TOP’s
bij Welland Groenstrook
Aalsmeer - TOPs!, het nieuwe onderwijsprogramma dat jongeren in
eigen kracht zet, is maandag 10 juni
door ontwikkelaar Stichting 180 officieel overhandigd aan Wellantcollege de Groenstrook. Hiermee was de
landelijke lancering van TOP’s een
feit. Ook wethouder Rik Rolleman
was hierbij aanwezig: “Ik ben erg
enthousiast over TOP’s. Met dit programma leren kinderen zich te ontwikkelen tot krachtige persoonlijkheden. Waardoor ze, na hun schoolperiode, niet alleen een diploma op

zak hebben maar zich ook persoonlijk hebben ontwikkeld. TOP’s sluit
ook geheel aan op de nota ‘Jeugd
en gezin in eigen kracht’ van de gemeente.”
Ook Ger Hofmans, teamleider van
De Groenstrook is enthousiast: “Wij
zijn de eerste onderwijsinstelling
die werkt met het nieuwe schoolbrede programma daar zijn we ontzettend trots op. Met name omdat
we ook daadwerkelijk resultaten
zien op onze school. Het programma past bij onze visie Worden wie je

de slag bent geweest, anders red je
het niet. Maar veel workshops zijn
juist ook bedoeld voor beginners.
Hét moment om artistieke talenten te ontdekken. Bijvoorbeeld bij
‘Mixed media volgens Kurt Schwitters’, een workshop van Jeannette
Hartgerink. Hier kunnen cursisten
naar hartelust met allerlei materialen aan het werk. “Je kunt het zo gek
niet bedenken of je kunt het gebruiken”, vertelt Jeannette. “We plakken steentjes op het doek of reepjes kant of stukken oude langspeelplaten, alles wat de deelnemers zelf
kiezen. Het is echt spelen, je moet
het kind in je zijn gang durven laten gaan.” Het aanbod aan workshops is zeer gevarieerd. Een kleine
greep: ‘Aquarel’, ‘Bomen tekenen’,
‘Portret tekenen’, ‘Linoleumsnede’,
‘Monoprinten’, ‘Klein kikkertje schilderen’ en ‘Portret boetseren’. En wie
geen zin heeft om zelf creatief te
zijn, kan komen luisteren naar een
interactieve lezing over iconografie
door kunsthistoricus Krzystof Dobrowolski. “De workshops zijn expres goedkoop gehouden”, zegt Judith van Nus. “Zo kan echt iedereen
kennismaken met één of meerdere
creatieve activiteiten.” SAKB Ateliers
is gehuisvest aan de Ouderkerkerlaan 15 in Amstelveen en is gemakkelijk met eigen of met openbaar
vervoer te bereiken. Voor het volledige programma zie: www.sakb.nl.

Rozenweekend met veiling
op de Historische Tuin

4 Keer intocht vierdaagse voor
Drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Afgelopen weken
hebben de leden van Drumfanfare Melomanie in samenwerking met
de leden van Showband Prins Willem Alexander vele wandelaars muzikaal binnen gehaald tijdens de
avond 4-daagse. Het begon op donderdag 16 mei in het Amsterdamse bos. Helaas kwam de regen met
bakken naar beneden. Vol overgave
vertrokken de muzikanten richting
de Molshoop met de wandelaars erachter. Bij het eindpunt, de Molshoop, werden nog een aantal nummers gespeeld waarna de muzikanten weer terug konden. Ondanks de
regen een enorm leuk en gewaar-

Amstelveen - De cursussen die op
SAKB Ateliers gegeven worden, zijn
nu afgelopen. Het winterseizoen is
voorbij. “Jammer dat al die ateliers
leegstaan”, dacht Judith van Nus en
zo kwam ze vorig jaar op het idee
een zomerworkshopweek te organiseren. Het werd een succes. Dus
voor herhaling vatbaar. Dit jaar vindt
de zomerworkshopweek plaats
van 23 tot en met 30 juni. “Lekker
vóór de schoolvakantie”, zegt Judith
van Nus. “Dan kunnen ouders van
schoolgaande kinderen gemakkelijk
ook een workshop overdag volgen,
al is er in de avonden ook voldoende
aanbod.” Sommige workshops zijn
bedoeld voor mensen die al tekenen/of schilderervaring hebben. Zoals ‘Pimp your painting’, een workshop van Piet Reekers. “Soms hebben mensen een schilderij in de kast
staan dat ze ooit geschilderd hebben en waar ze niet tevreden over
zijn. Dat kunnen ze meebrengen en
dan gaan we kijken hoe we het zó
kunnen veranderen dat het écht wat
wordt. Dat kan een simpele kleuraanpassing zijn, maar je kunt ook
iets heel nieuws in de afbeelding
aanbrengen. Een stukje stilleven
in een landschap of zo. De oplossing is voor iedereen anders, het is
echt maatwerk”, zegt Piet.Ook voor
de cursus ‘Muziekportret’ van Edgar
Jansen is het beter dat je al eens
met een potlood of een krijtje aan

bent.” TOPs! is een schoolbreed programma op maat. Het lesprogramma maakt leerlingen bewust van
hun eigen denken en doen en leert
hen hier verantwoordelijkheid voor
te nemen. Met TOPs! leren leerlingen elkaar positief te benaderen en
met respect te behandelen. Het programma richt zich op het verbeteren van sociale vaardigheden, moreel redeneren en het leren omgaan
met emoties.
Met TOPs! leren leerlingen dat ze in
iedere situatie kunnen kiezen voor
een positieve oplossing. TOPs! is
een programma speciaal ontwikkeld voor het VO, VSO en MBOscholen.
Meer informatie over TOP’s staat op
de website: www.180.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 22 en zondag 23 juni organiseert de Historische Tuin Aalsmeer weer haar traditionele rozenweekend. Vanwege het
koude voorjaar bloeien de buitenrozen extreem laat dit jaar. Dit jaar
trekken vooral de botanische rozen
en de theerozen de aandacht. Vooral de mosrozen, de alba rozen en de
gallica’s bloeien dit jaar volop. Ook
diverse geurende thee rozen vertonen hun bloemenpracht. De rozenteelt is een belangrijk onderdeel van
de plantenrijkdom op de Historische
Tuin. De koningin der bloemen is jarenlang één van de belangrijkste
teelten in Aalsmeer geweest. Helaas
is het nu zo, dat er maar enkele rozenkwekers over zijn in Aalsmeer,
maar veel winners van nieuwe rozen hebben nog steeds hun domicilie in Aalsmeer. Bekende Aalsmeerse soorten, en te zien op de Tuin,
zijn onder andere Ilona, Carambole,
Motrea en Dr. A.J. Verhage. De col-

lectie van de Historische Tuin omvat
circa 200 soorten en cultivars. In samenwerking met de bekende Firma
Belle Epoque zijn er aparte en geurende rozen te koop. Deze firma is
gespecialiseerd in de kweek en verkoop van oude en nieuwe rozen.
Ook is een deel van de collectie van
de Historische Tuin in pot te koop.
Verder staan de vrijwilligers van de
Historische Tuin klaar om iedereen
van advies te dienen over het onderhoud en vermeerdering van rozen.
Beide dagen is er om 15.00 uur een
speciale rozenveiling, waarbij het
accent vooral op de roos zal liggen.
Rozenman en veilingmeester Bert
Middelkoop zal de rozenpracht aan
de man of vrouw proberen te brengen. Verdere informatie op: www.
historischetuinaalsmeer.nl.
Beide
dagen is de Tuin geopend van 13.30
tot 16.30 uur. Ingang via het Praamplein.

Dag van je Leven fotoshoot
Aalsmeer - Judith Hogers, bewoonster van een Ons Tweede Thuis
woonvoorziening, had te kennen
gegeven een keer als een echt fotomodel op de foto te willen gaan samen met haar zus. Deze wens kwam
bij Stichting Dag van je Leven terecht en het bestuur is het gaan regelen. De Aalsmeerse fotografe Judith Keessen was bereid om haar
mooi te fotograferen. Samen met
haar zus kwam Judith naar de fotostudio en werd door haar naamgenote op haar gemak gesteld, want
er waren toch wel wat zenuwen. Je
wordt tenslotte niet elke dag als een
echt fotomodel gefotografeerd. “De
dames waren netjes naar de kapper
geweest en hadden zich mooi opgemaakt”, vertelt Judith Keessen.
“Ze waren met hun kleding goed op
elkaar afgestemd en het was leuk
om met de zussen te mogen werken.” Al met al werd het een gezellige middag en na afloop mochten
er mooie foto’s gekozen worden die

gratis werden aangeboden. De zussen hadden toen meteen een leuke verrassing voor moeder- en vaderdag. Het bestuur van Stichting
Dag van je Leven is blij dat ook Judith Keessen mee wilde werken om
wensen van mensen met een verstandelijke beperking uit te laten
komen. Een fotoshoot lijkt heel eenvoudig, maar voor mensen met een
beperking is zoiets vaak lastig om te
regelen en het ontbreekt hen vaak
aan voldoende financiële middelen.
Stichting Dag van je Leven wil graag
persoonlijke wensen vervullen, maar
organiseert ook grote evenementen.
Zaterdag 15 juni staat de botendag
op het programma waarbij vele boten een rondje op de Westereinderplassen varen met aan boord één of
meer mensen met een verstandelijke beperking. De stichting is ook
hier voor 100% afhankelijk van giften van sponsors en donateurs en
medewerking van vrijwilligers. Meer
informatie: www.dagvanjeleven.org.
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4 Kolfbanen in Kudelstaart!

Bouwen minipraam voor
leerlingen uit groep 7
Aalsmeer - Het Nationaal Regenboog Evenement wordt op vrijdag 5
juli in Aalsmeer op de Grote Poel van
de Westeinder Plassen verzeild, vlak
bij het Surfeiland Vrouwentroost. De
3 races zijn daardoor voor het publiek vanaf de wal goed te volgen
en worden ondersteund door veel
activiteiten om Aalsmeer als watersportdorp verder op de kaart te zetten en als kennismaking met de watersport voor de jeugd. Zo gaat na
het succesvolle idee van vorig jaar
de Aalsmeerse jeugd opnieuw aan
de slag. Kinderen uit groep 7 van
Aalsmeerse scholen gaan in groepjes van 10 zien wie niet alleen de
mooiste minipraam kan bouwen; ’s
middags moeten ze ook nog bewijzen dat hun bootje met 2 kinderen
erin kan drijven. Dat gebeurt onder
begeleiding van deskundige medewerkers van Kon. De Vries Scheepsbouw. Daar weten ze wel hoeveel
aandacht en enthousiasme er nodig zijn om megajachten te bouwen. De zelfde geestdrift is er voor
het minipramenproject. Het ontwerp is uit 1910 en oorspronkelijk
van C.J.W. de Vries, overgrootvader
van de huidige generatie en om tot
een minipraam te komen nagemeten en als replica in Aalsmeer enige jaren geleden door Aalsmeerders
herbouwd. Dit jaar ligt er een kanten-klaar hechthouten bouwpakket
klaar, al helemaal in het zwart geschilderd. Natuurlijk is er een vakkundige jury onder voorzitterschap
van Huib de Vries met als beloning
een rondleiding bij de werf en ontvangt iedere deelnemer een getuigschrift met afbeelding van de oorspronkelijke praam. “Het gaat ons
niet alleen om de kennismaking
met de watersport”, zo stelt gang-

maker Tom de Vries. “Het met je
handen kunnen werken, zoals onze vaklieden doen, lijkt ons in deze
tijd van automatisering wezenlijk. Bij
dit project willen wij daar volop aan
meewerken. En het leuke is, dat het
initiatief inmiddels is overgenomen
door de organisatie van het Nationaal Regenboog Evenement op De
Kaag. Daar gaan ze er 15 bouwen
in samenwerking met Royal Van
Lent en voor nog meer acties hebben we er al 5 extra klaar liggen.”
De Aalsmeerse schoolkinderen
gaan bouwen op de eerste dag van
de Westeinderwaterweek, vrijdag
28 juni. De Westeinderwaterweek
wordt afgesloten op zaterdag 6 juli
met een grote havendag op het surfeiland. Dan presenteren de watersportondernemers zich met watersportartikelen en leuke aanbiedingen. Er wordt de hele week gezeild:
met kinderen, op woensdagavond
met zeilwedstrijden en op vrijdag 5
juli als Marc Blees uit Aalsmeer aan
de start komt in de Regenbogen.
Surf voor het complete programma
met tal van activiteiten naar www.
westeinderwaterweek.nl .
Door: Theo van Mierlo

Amsterdamse Bos Golf:

Rotary slaat 62.500 euro bij
elkaar voor MS Research
Aalsmeer - Ondanks de economische dip waarin de Nederlandse economie verkeert, was de derde editie van het Amsterdamse Bos
Golf dinsdag een doorslaand succes. Ruim honderd golfers van 27
flights zetten zich niet alleen in om
op de 18 holes baan in het bos als
beste voor de dag te komen, maar
ze maakten zich ook hard voor de
bestrijding van de ziekte MS (Multiple Sclerose). Aan het einde van
de zonovergoten dag kon Ruud Hogenboom, voorzitter van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn, de opbrengst van het golftoernooi en de
aansluitende veiling en loterij bekend maken: 62.500 euro voor de
stichting MS Research die dat bedrag geoormerkt heeft voor onderzoek door het VU Medisch Centrum. Dit was de derde editie van

het First Amsterdam Rough Tournament waarbij, voor één dag, een volledige 18 holes baan in het Amsterdamse Bos was aangelegd. De eerste keer werd 47.000 euro voor hetzelfde MS-project opgehaald en
de tweede editie leverde vorig jaar
60.000 euro op. Met de opbrengst
van het toernooi van dit jaar, dat het
totaal op zo’n 170.000 euro bracht,
kan door het VU mc een substantieel onderzoek worden naar het afremmen van de ziekte MS.
De cheque van 62.500 euro is overhandigd door Ruud Hogenboom
(voorzitter van Rotary Aalsmeer-Uithoorn, midden) aan Dorinda Roos,
directeur van de stichting MS Researc, en professor Bernard Uitenhaag van het MS Centrum in het VU
mc.

Heel gezellige tiende Dag
van je Leven botendag

De liefde sprak ook meteen aan bij alle kinderen, meer dan 1.000 (!) die kennis hebben gemaakt met de expositie middels een kunstkijkles door Annefie
van Itterzon. De jongens en meiden van groep 5 van de Antoniusschool lieten
weten een geweldige les te hebben gehad!

Volgende week: Amazing Amateurs 2

Laatste weekend over de
liefde in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Aanstaand weekend is
de laatste mogelijkheid om in het
Oude Raadhuis de expositie over
de liefde met trouwfoto’s en schilderijen en beelden te gaan bewonderen. En de trap op naar de Kinderkunstzolder is tevens een aanrader, want ook hier tekeningen van
kinderen uit Rusland en Aalsmeer
over de liefde. Binnen stappen kan
vandaag, donderdag 20, tot en met
zondag 23 juni tussen 14.00 en 17.00
uur. Adres is Dorpsstraat 9. Tot nu
toe heeft de tentoonstelling over
trouwen en de liefde al meer dan

1.500 bezoekers mogen verwelkomen. Vanaf volgende week presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer weer de tentoonstelling Amazing Amateurs 2. Voor het
tweede jaar krijgen liefhebbers de
mogelijkheid hun schilderijen, tekeningen, foto’s en beelden te tonen
aan groot publiek. Amazing Amateurs 2 in het Oude Raadhuis begint
op 27 juni en wordt zaterdag 29 juni
om 16.00 uur officieel geopend door
oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Een kijkje nemen kan vervolgens
tot en met 18 augustus.

Aalsmeer - Stichting Dag van je Leven organiseerde afgelopen zaterdag voor de tiende keer haar jaarlijkse botendag. Zo’n 300 mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waren in overleg
met Ons Tweede Thuis hiervoor uitgenodigd. Dit jaar waren maar liefst
60 booteigenaren bereid gevonden
om met één of meer gehandicapten
samen met hun familie of begeleiding, een rondje over de Westeinderplassen te gaan varen. ’s Ochtends leek het weer niet mee te werken en het was spannend of iedereen het water op zou kunnen. Maar
toen het tijd was om te gaan varen,
kwam de zon door en kon het feest
beginnen.
Alle gasten werden met koffie of
thee ontvangen in de loods bij
Jachthaven Kempers bij Leimuiden. Toen iedereen kennis had gemaakt met de juiste booteigenaar
kon het startschot gegeven worden.
Dat werd dit jaar gedaan door wethouder Ad Verburg. Hij had ook de
eer om de vernieuwde website van
Stichting Dag van je Leven in werking te stellen. De Stichting heeft
sinds kort ook een facebook pagina en iedereen kan ook op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten via Twitter. Na een vaartochtje van een paar uurtjes op de leuk
versierde boten, waaronder sloepen,
speedboten, zeilboten, grote motorjachten en meer, was er nog veel
muziek en gezelligheid. Zingen-

de DJ Dennis Wijnhout vermaakte de gasten samen met discotheek
Fireball en er werden weer de nodige polonaises gelopen. Zanger Rick
van der Kroon verzorgde een gezellig optreden met vele meezingers en
als extra verrassing voor het 10-jarig bestaan van de botendag, kwam
Clown Berry Merlin ook nog langs.
Hij liet iedereen lachen met zijn leuke trucs en grappen. Ieder jaar krijgt
de mooist versierde boot een taart
van de organisatie. Dit jaar ging deze naar de familie Ran die hun boot
‘Slow White’ vrolijk met vlaggetjes
had versierd en zelfs een levensgrote haai achter aan hun boot had
hangen. Het bestuur van Stichting
Dag van je Leven is erg dankbaar
dat ook dit jaar weer veel vrijwilligers en Ons Tweede Thuis medewerkers op hun vrije zaterdag klaar
hebben gestaan om te helpen. Maar
een botendag is geen botendag
zonder al die mensen die met hun
boot naar de haven waren gekomen
en voor even gastheer of gastvrouw
te zijn. Het was ook fantastisch
dat naast de boot van de vrijwillige Brandweer uit Aalsmeer ook de
AED interventieboot Aalsmeer weer
bereid was om mee te varen. Aan de
veiligheid aan boord was ook gedacht, want iedereen was verplicht
om een zwemvest te dragen, beschikbaar gesteld door zeilschool
Aalsmeer. Meer informatie en foto’s
van dit leuke evenement is te vinden
op www.dagvanjeleven.org.

‘Ja’ voor turntrainster Ilse
Aalsmeer - Op vrijdag 7 juni, een
prachtige zonnige dag, is Ilse Vergoossen, trainster van de selectieturnsters van SV Omnia 2000, getrouwd met Kees Sandifort. Na de
plechtigheid in de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg maakten de meiden van de wedstrijd-

groep turnen een mooie erehaag
van witte harten, waar het bruidspaar tussendoor mocht lopen. In de
harten zaten allemaal persoonlijke
wensen van de turnsters voor het
bruidspaar. Voor trainster Ilse, haar
man Kees en de turnsters was het
een mooie belevenis.

Lekker buiten zingen met
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
verzorgde mannenkoor Con Amore een promotieconcert op het Poldermeesterplein. Bezoekers aan het
winkelcentrum konden de vrolijke noten wel waarderen en menig
jeugdig inwoner waagde een dansje. Het koor hoopt middels deze buitenpresentatie nieuwe leden te krijgen. Er staan diverse leuke concer-

ten en projecten op stapel, maar
hiervoor zijn meer herenstemmen
bij nodig. Con Amore brengt mannenkoormuziek ten gehore in vele
verschillende genres en talen. Geinteresseerden worden meer dan
welkom geheten. Het mannenkoor
repeteert iedere maandagavond in
The Beach aan de Oosteinderweg.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Golf is tegenwoordig een elitaire sport, maar voorloper kolf was van de zeventiende tot
begin negentiende eeuw volkssport
nummer 1 in Nederland. Alleen Kudelstaart al telde maar liefst vier verschillende kolfbanen. Aalsmeer had
er twee en de voormalige gemeente Kalslagen kon ook bogen op twee
kolfbanen. Jan Willem de Wijn beschrijft in het zojuist verschenen
nieuwe nummer van ‘Oud Nuus’
hoe de acht kaatsbanen bij herbergen op kruispunten en bij sluizen
werden opgevolgd door kolfbanen,
die op hun beurt weer werden opgevolgd door cafébiljarts. Van kaatsen, via kolven naar biljarten: volkssporten werden steeds minder ruw
en hun ruimtebeslag werd steeds
kleiner. Het artikel is het tweede in
Oud Nuus waarin een deel van de
Kudelstaartse geschiedenis centraal staat in het jaar dat het dorp
775 jaar bestaat.
Van Amerika tot Zeeland
Al in 1595 wordt er in Aalsmeer geklaagd over kaatsende jeugd die op
zondagen teveel lawaai maakt tijdens kerkdiensten in de dorpskerk.
Die overlast nam af toen overdekte
kolfbanen werden aangelegd.
Voor de 171ste editie van Oud Nuus
schreef Huib de Vries een artikel
‘Amerika in Aalsmeer’. Daarin wordt
beschreven hoe de akker ‘Amerika’
de laatste eeuw van functie veranderde. “Van de teelakkers waar ooit
door de familie Keessen grote hoeveelheden aardbeien werden geoogst, is niets meer zichtbaar. Amerika is in ruim honderd jaar veranderd in een gebied waarop een moderne en toonaangevende scheepswerf staat.” Een artikel over de hulp
die Aalsmeerders boden tijdens
de watersnoodramp van 1953 lokte veel reacties uit. Over K.F. van
der Linde die met een punter van
Aalsmeer naar Zeeland ging om
daar te helpen en van Wim Jore die
met een van drie pramen werd ingezet. Watersportvereniging De Nieuwe Meer zette zijn motorvlet in en
schipper Ammy Maarse kreeg een
vrijbrief voor de inzet van zijn rondvaartboot ‘Nymphea’. Van wijlen Willemina van der Vosse-Tas werd een
verhaal toegezonden over het opruimen van de puinhopen in Zeeland
door een ploeg Aalsmeerse vrouwen: de ‘Slikploeg’.

laten afbreken om hem op het erf
achter zijn huis aan de Zijdstraat op
een elf meter hoge stenen molenromp weer op te bouwen.” Dat is dit
jaar 150 jaar geleden en het feestprogramma rond de korenmolen in
het centrum is in Oud Nuus opgenomen. Op de plek waar de molen destijds stond, staat nu het (oude deel van het nieuwe) raadhuis.
In de vloer zijn daar begin jaren 60
de contouren van de fundamenten
van de molen opgenomen. In die tijd
werd het oude raadhuis (van 1780;
in de Dorpsstraat) verlaten voor het
huidige gemeentehuis. Jan Willem
de Wijn vond in het Noord-Hollands
Archief de tekst waarmee de schepenen het eerste huwelijk in het oude raadhuis voltrokken: “Op huijden
27 augustus 1780 is Pieter Kater met
Jannetje Franse door ons ondergetekend in den huwelijken staat bevestigd. NB.
Dit is de eerste paar die op het
Nieuwe Raadhuijs in den egt is verbonden.” In zijn serie Anekdotes
besteedt Nico van der Maat deze
keer aandacht aan Hannes van Elk
die er keer op keer in slaagde om
mensen met zijn fantastische verhalen om de tuin de leiden. Annigje Leighton-van Leeuwen beschrijft
hoe de excursie met een kleine honderd belangstellenden naar Hindeloopen bijzonder in de smaak viel.
Er is aandacht voor de verhuizing
van het archief van Oud Aalsmeer
naar het gemeentehuis en een oproep om massaal een stem op Oud
Aalsmeer’s project in de B(l)oeiende
Ledendactie van de Rabobank uit te
brengen. In de boekenhoek passeren vijf nieuwe titels de revue. Alle
hebben ze gemeen dat ze (een deel
van de) geschiedenis van Aalsmeer
of Kudelstaart beschrijven. Het juninummer van Oud Nuus bevat nog
veel meer interessante verhalen.
Het is vanaf dit weekend verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels en kost 4,50 euro. Wie in de geschiedenis van Aalsmeer, Kalslagen
en Kudelstaart geïnteresseerd is,
kan echter beter begunstiger worden van de stichting Oud Aalsmeer.
Voor minimaal 15 euro per jaar krijgt
u dan vier keer Oud Nuus! Opgeven
kan bij de ledenadministratie: Annigje Leighton-van Leeuwen: 0297323553.

Molen en Raadhuis
Het is dat molenaar Jan de Labij niet
bij zijn molen aan het Molenpad
woonde, maar in de Zijdstraat. Toen
hij in 1834 zijn huis in de Zijdstraat
gelijk met zijn molen ‘De Leeuw’
verkocht aan de nieuwe molenaar
Teunis den Ouden. Na verloop van
tijd vond die het toch wel erg onhandig dat hij niet bij zijn molen
woonde. Jan Ran beschrijft hoe hij
dit oploste: “ In 1863 heeft deze molenaar de molen aan het Molenpad

Aanmelden nog mogelijk

Tweede editie culinaire
vaartocht ‘Proefvaren’
Aalsmeer - Dit jaar vindt op zaterdag 29 juni de tweede editie plaats
van de culinaire vaartocht Proefvaren. De opbrengst komt geheel ten
goede aan Hulphond Nederland.
Aan Proefvaren kan deelgenomen
worden met een eigen boot, zoals
sloepen, open boten, toerboten en
pramen. De deelnemers varen een
route over de Westeinderplassen,
waarbij ze op zes plekken stoppen
voor een culinaire verrassing. De
zes horecadeelnemers aan Proefvaren grijpen bij dit evenement de
kans om te laten zien wat ze in huis
hebben en bieden een afwisselend
menu. De deelnemers worden om
14.30 uur verwacht bij het Starteiland en daar ontvangt men de routekaart. Na een aperitief en een eerste gerechtje wordt om 15.00 uur het
startschot gegeven. Daarna waaieren de boten uit via hun eigen route
om alle restaurants aan te doen. De
vaartocht eindigt rond 19.00 uur op
het gezellige terras van In de Zotte
Wilg, waar een zomers dessert geserveerd wordt en een muzikale verrassing! Aanmelden voor deze culinaire vaartocht kan via de website
www. proefvaren.info of mail naar
contact@proefvaren.info. Deelna-

me aan de vaartocht bedraagt 29,50
euro per persoon en indien gewenst
10 euro voor een wijnarrangement.
Deelnemers ontvangen een routekaart met daaraan een soort knipkaart waarmee de culinaire hapjes
verkregen kunnen worden. Vorig
jaar genoten al ongeveer 250 personen van dit festijn en ook dit jaar zal
het opnieuw een heerlijke middag/
avond worden. Een unieke gelegenheid voor Aalsmeerders en andere
omwonenden om elkaar op informele wijze te ontmoeten en te genieten van water, landschap en culinaire verrassingen.
Slechtweer-scenario: Mocht het op
29 juni zo slecht weer zijn dat er
niet gevaren kan worden dan kunnen de deelnemers met de knipkaart terecht bij een overdekte locatie aan de Uiterweg, waar de deelnemende restaurants/cateraars vertegenwoordigd zijn om u daar te laten genieten van hun heerlijke gerechtjes. Proefvaren wordt georganiseerd door Lionsclub Aalsmeer
Ophelia. Vaart en proeft u ook mee?
U steunt hiermee Hulphond Nederland: Een hulphond geeft mensen
met een beperking een beter leven
(www.hulphond.nl).
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Mini-dorpstour wethouders voor
burgemeester Vonk-Vedder
Hoogbouw doet het dorpse karakter van Kudelstaart vergeten.

Veranderend Kudelstaart
Kudelstaart – Onlangs is in Kudelstaart een markant pand tegen de
vlakte gegaan. Het groene, houten
huis, dat decennialang de kruising
Kudelstaartseweg en Robend markeerde, heeft het veld geruimd voor
toekomstige nieuwbouw. Een stukje
historie is niet meer en dat geldt ook
voor het centrum van Kudelstaart.
Daar waar vroeger drie schoolgebouwen stonden, staat er nu nog
maar één (Graankorrel) en op deze
ontstane vlakte is alweer enige tijd
veel bouwactiviteit te bespeuren. Nu
de woongebouwen deels al bewoond
zijn en een ander deel zijn voltooiing
nadert, is pas goed te zien wat een
impact de ‘nieuwe aanwas’ heeft. In

Kudelstaart is niet veel hoogbouw,
maar hier rijzen de woonlagen toch
aardig de hoogte in. “Het wordt echt
stads”, aldus een omwonende. “Het
dorpse karakter verdwijnt wel zo op
deze manier.” Kudelstaart kan inderdaad geen speldenprik op de kaart
meer worden genoemd met steeds
meer nieuwbouwwijken. Of het bestaande winkelcentrum het oplopende inwonertal ‘aan’ kan zal de tijd
uitwijzen. Feit is wel dat het aantal
parkeerplaatsen nauwelijks voldeed.
Gelukkig zijn er extra plaatsen bijgekomen (onder meer tegenover de bibliotheek) en gaat het huidige parkeerterrein naast Albert Heijn op de
schop.

Aalsmeer - De nieuwe burgemeester van Aalsmeer, Jobke Vonk-Vedder, is de afgelopen negen dagen
door steeds een andere wethouder door het dorp meegenomen.
Als betrof het een soort schoolreisje kreeg zij op deze wijze een blik op
het dorp, mede door de ogen van de
wethouders Ad Verburg, Gertjan van
der Hoeven en Rik Rolleman. Van
het Oude Raadhuis tot the Beach en
van fort Kudelstaart tot aan Kempers
Watersport. De nieuwe burgemeester kwam, zag en keek in bewondering toe. De mini-dorpstour startte
op woensdag 5 juni aan de hand van
wethouder Ad Verburg, die de kersverse burgemeester meenam langs
de sportvelden en het winkelscentrum in Kudelstaart, de Rietlanden,
de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel en OLV (ongestoorde logistieke verbinding die vrachtwagens
zonder oponthoud van veiling naar
vliegveld brengt). Verder trok het duo
langs de begraafplaats Aalsmeer en
ten slotte het bedrijventerrein Green
Park Aalsmeer. Gertjan van der Hoeven introduceerde Vonk-Vedder op
maandag 10 juni in de Historische
Tuin, het VVV agentschap en ’t Oude Raadhuis waar een kunstkijkles

voor leerlingen van obs Kudelstaart
plaatsvond. Daarna was het tijd voor
een vaartocht met Henk van Leeuwen van de Westeinder Rondvaart
over de Poel met aandacht voor de
bestemmingsplannen in het gebied,
zoals rond de Uiterweg. Daarna ging
het richting Watersportvereniging
Aalsmeer en nog later zwembad de
Waterlelie. De toer werd beëindigd
in het Westeinder Paviljoen. Met
wethouder Rik Rolleman ging het

van reparatie en schoonmaak brengt
de gemeente Aalsmeer elke maand
de kosten in beeld. Elke drie maanden worden de kwartaalcijfers bekend gemaakt via de vandalismemeter, waarmee iedereen in één oogopslag kan zien hoeveel de gemeente heeft moeten uitgeven aan reparatie en schoonmaak. De gemeente hoopt dat Aalsmeerders zelf vaker
optreden tegen vandalisme. Bijvoorbeeld door er met hun kinderen over
te praten of melding te doen van vernielingen. Een melding vergroot namelijk de pakkans van de daders.
Ziet u een vernieling gebeuren, bel
dan 112. Ziet u de gevolgen van vandalisme, bel dan 0900-8844 of geef
de melding door aan de Servicelijn
van de gemeente: 0297-387575.

Nieuwe lijsttrekker CDA en Jelle
Beemsterboer bij ledenvergadering
Aalsmeer - De bekendmaking van
de nieuwe lijsttrekker van het CDA
Aalsmeer voor de verkiezingen van
de gemeenteraad op 19 maart volgend jaar en de presentatie van gastspreker Jelle Beemsterboer zijn in het
oog springende onderwerpen op de
algemene ledenvergadering van het
CDA Aalsmeer. Deze bijeenkomst
wordt gehouden op woensdagavond 26 juni in het Dorpshuis. Van
19.30 tot 20.00 uur is er een formeel
gedeelte (onder meer de financiële jaarstukken en een korte terugblik
op 2012) en daarna is er een pauze
tot 20.15 uur, zodat ook gasten kunnen aanschuiven. Bestuurslid Annik
van Berlo-Van Keer geeft na de pauze een toelichting op de stappen die
zijn gezet om te komen tot het eerste
conceptverkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Dit is inmiddels nagenoeg gereed.
Zij gaat ook in op de vervolgstappen, die moeten leiden tot het definitieve programma dat later dit jaar of
begin volgend jaar door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Sinds eind februari wordt aan
het CDA-verkiezingsprogramma gewerkt, met het succesvolle werkatelier als kick-off. Jelle Beemsterboer,
nu fractievoorzitter van het CDA in
Schagen, was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen die in november 2012 zijn gehouden in ver-

band met de gemeentelijke herindeling. Bij de verkiezingen aldaar boekte het CDA een fantastisch resultaat: van vijf naar negen zetels. Hoe
dat is gelukt, wordt op 26 juni in Kudelstaart nog eens uit de doeken gedaan. Bestuurslid Christiaan Keijzer
geeft deze avond een toelichting op
de procedure die door het bestuur
is gevolgd bij de benoeming van de
lijsttrekker voor de verkiezingen op
19 maart 2014. De selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd, op
basis hiervan heeft het bestuur een
lijsttrekker benoemd en wordt ook de
CDA-kandidatuur voor het mogelijke
wethouderschap gepresenteerd. De
vergadering wordt daarna afgesloten
met een informeel gedeelte.

langrijke natuurgebieden in Nederland en is de Oosteinderpoel een natuurbeschermingswet gebied. Ook
loopt de regionale Groene AS door
Aalsmeer. De Groene AS verbindt
grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met
elkaar. In al deze Aalsmeerse gebieden komen veel bijzondere dieren en
planten voor waar we zorgvuldig mee
om moeten gaan. Wethouder Rik Rolleman: “Aalsmeer heeft een prachtige natuur! Maar er moet wel iets gebeuren om dit te behouden. Het waterbeheer van Rijnland speelt hierin een cruciale rol.” Rolleman bepleitte bij het waterschap om de Westeinderplassen op te nemen in de verbeterplannen die Rijnland voor de toekomst (2016–2022) ontwikkelt. Alleen op deze manier kan de natuur in
Aalsmeer zijn unieke en mooie karakter blijven behouden. Wethouder Van
der Hoeven gaf aan dat ook recreatie
en toerisme afhankelijk zijn van gezond water. Aalsmeer beschikt over
een unieke afwisseling van natuur
en recreatie. Hierdoor biedt Aalsmeer
voor ‘elk wat wils’: rust, natuur en cultuur. En natuurlijk ook vertier. Dit jaar
wordt van 28 juni tot 6 juli voor het
eerst de Westeinder Water Week georganiseerd. Een onderdeel van de-

Aalsmeer - In het wekelijkse overleg van het college hebben burgemeester en wethouders besloten
een
voetgangersoversteekplaats
aan te leggen op het kruispunt Zijdstraat, Punterstraat en Weteringstraat. Ook zijn de bestuurders het
eens geworden om tweerichtingsverkeer voor langzaam verkeer in de
Gedempte Sloot toe te staan.

(Be)Raad in vogelvlucht
plaatsen van een enkele kanttekening. Dit mede omdat er in en recent
verleden nogal grote woorden zijn
gebruikt. Steun was er ook voor de
behandeling gericht op het vaststellen dat afgezien kan worden van het
vaststellen van een exploitatieplan.
Het vaststellen van bestemmingsplan
Nieuw Oosteinde met bijbehorende stukken kreeg raadsbreed steun.
Ook de besluitvorming gericht op het
vaststellen van deel 1 (beleidsconsulent) en deel 2 (Exploitatiebegroting)
van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen werd raadsbreed gesteund.
Professionalisering
De behandeling in de tweede en de
besluitvorming gericht op hert bespreken van de adviezen van de
werkgroep Professionalisering Raad
vanuit de notitie ‘Zichtbaar aan het
roer’ kreeg tot slot ook raadsbreed
steun.

ze waterweek is het Nationale Regenboog Evenement (NRE) op 5 juli. Deze evenementen zijn van groot belang
voor de lokale, regionale en landelijke promotie van Aalsmeer als watersportgemeente.
Uniek planproces
Daarnaast is de trekheestercultuur
van oudsher een belangrijke economische en landschappelijke drager
in het plassengebied. De economische levensvatbaarheid van deze sector loopt de laatste jaren terug en de
gemeente is samen met de kwekers
en vele andere partijen op zoek naar
een nieuwe toekomst van deze stukken grond. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “We hebben hiervoor een
uniek planproces opgestart waarbij
participatie van alle partijen in het gebied centraal staat. Samen gaan we
aan de slag met het maken van een
Structuurvisie voor het gebied waarin zowel de ontwikkelkansen als plannen voor het toekomstige beheer
worden opgenomen. We zetten in op
versterking van onze recreatiesector
en daarvoor is een goede waterkwaliteit onontbeerlijk.” De Verenigde Vergadering (VV) van Rijnland heeft alle informatie die zij in dit werkbezoek
gekregen hebben over de grote variatie in natuur, bedrijvigheid en recreatie meegenomen en de bestuurders zullen binnenkort aangeven hoe
zij het Westeinderplassengebied gaan
opnemen in de verbeterplannen.

Weer hartslag
na reanimatie
Kudelstaart - Op donderdag 13 juni
even over half elf in de ochtend is met
succes een reanimatie uitgevoerd op
de tennisbaan aan de Bilderdammerweg. Een 62 jarige man uit Hoofddorp had een hartaanval gekregen.
Leden op de baan hebben direct, samen met toegesnelde leden van het
AED-team, hulp toegepast en wisten
het hart weer te laten kloppen. Ook
de politie, brandweer en de GGD zijn
ter plaatse geweest. De man is vervoerd naar het Spaarne ziekenhuis.

Verkeersbesluiten
in Centrum

Online opslagsysteem onveilig
Aalsmeer - Tijdens de vergadering van het beraad en de raad van
13 juni werden de raadsleden door
fractie-assistent Jelle Buisma (PACT
Aalsmeer) gewezen op het gegeven
dat het onlangs door de gemeente
in gebruik genomen online opslagsysteem van gegevens zo lek is als een
mandje. Als bewijs had Jelle Buisma zelf wat speurwerk verricht en de
raadsleden een en ander toegestuurd
als bewijs dat het systeem volledig
onveilig is. Het iBabs-systeem heeft
het Dropbox systeem vervangen. De
voorzitter van het Beraad achtte het
niet het juiste moment om een discussie te houden en hij speelde het
probleem direct door naar de mensen
van de ICT helpdesk, die al dan niet
toevallig aanwezig waren. De besluitvorming gericht op het vaststellen van
het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op
onderdelen’ met bijbehorende stukken kreeg raadsbreed steun na het

Prachtige natuur
Wethouder Rik Rolleman benadrukte in zijn presentatie het grote belang
van een goede waterbeheersing voor
Aalsmeer. De Westeinderplassen maken deel uit van de Ecologische Hoofd
Structuur. Dit is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen be-

Belangstellenden onverrichter zake huiswaarts

Besluitvorming Rooie Dorp
en Vrouwentroost uitgesteld
Aalsmeer - Je zult op je vrije avond
maar gekozen hebben om de gemeenteraadsvergadering te gaan
bezoeken omdat je wilt weten hoe
de raad gaat beslissen over het
deelplan Vrouwentroost en de aanzet tot sloop en het vervolg daarop
met betrekking tot het Rooie Dorp.
Donderdagavond 13 juni stonden
beide onderwerpen op de agenda maar tot grote schrik en ontsteltenis van een tiental bewoners van
Vrouwentroost was hun onderwerp
van de agenda afgevoerd. Daar zit
je dan.
Het verzoek om het onderwerp van
de agenda te halen was afkomstig
van het college van B&W. Raadsleden waren hiervan op de hoogte gebracht via een memo die al op 4 juni was verstuurd. Helaas alleen naar
de raadsleden en verdere communicatie had niet plaatsgevonden. Ondanks alle nieuwe mogelijkheden,
de tijd dat de dorpsomroeper gewapend met een bel aandacht vroeg

Gereedschap van
werf gestolen

Forse boete voor
snelheidsovertreder

gezonde waterbeheersing
Aalsmeer - Woensdag 12 juni bracht
het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een werkbezoek
aan de Westeinderplassen. Ook de
wethouders Rik Rolleman met in zijn
portefeuille milieu, natuur en baggeren en Gertjan van der Hoeven met
in zijn portefeuille ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme waren bij
dit bezoek aanwezig. De Westeinderplassen zijn één van de Kader Richtlijnen Water - waterlichamen (KRW) in
het beheergebied van Rijnland. Voor
deze plassen maakt Rijnland momenteel samen met de andere betrokken partijen verbeterplannen voor de
(ecologische) waterkwaliteit. Kenners
van het gebied, Piet Harting (Stichting
Aalsmeer Westeinder Promotie) en
Nico Borgman (stichting De Bovenlanden) hebben tijdens een vaartocht
over het gebied verteld. Ook de beide wethouders hebben een presentatie gehouden.

Aalsmeer - In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 juni is uit een
tuin aan de Uiterweg (ongeveer 400
nummers) een lounchebed gestolen.
Het bed is bruin van kleur en van het
merk Bellagio. In de tuin stond nog
een tweede lounchebed. Deze hebben de dieven niet meegenomen.

Aalsmeer - Tussen vrijdag 14 en
maandag 17 juni is ingebroken bij
de gemeentewerf aan de Zwarteweg. De dieven zijn er vandoor gegaan met een flinke hoeveelheid
gereedschap van het merk Stihl.
Weg zijn een bosmaaier, twee bladblazers en een heggenschaar.

Eerste vijf maanden: 6.000
euro schade door vandalisme Wethouders pleiten voor
Aalsmeer - De eerste vijf maanden van 2013 is er voor 6.340 euro
schade toegebracht aan gemeentelijk eigendommen in Aalsmeer en
Kudelstaart. In deze periode hebben
vandalen afvalbakken, verkeersborden en straatmeubilair vernield. Ook
heeft de gemeente extra kosten gemaakt om glasschade te herstellen
bij kinderopvang Oostkroos en bij
het gebouw in de Graaf Willemlaan.
Ook is graffiti op schakelkasten verwijderd. De kosten van vernielingen
van gemeentelijke eigendommen,
zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair, komen voor
rekening van de gemeente. En dus
voor rekening van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart. Om inwoners bewust te maken van de kosten

donderdag 13 juni in sneltreinvaart
van stichting Sienergie naar projecten in het Dorp en langs het Lijnbaangebied en Groenzone. Daarna
was het tijd voor een versnapering
bij The Beach, een bezoek aan het
Schinkelbos, de Mikado, Rooie Dorp
en Machineweg, &2=1 (projecten
langs het oude tracé van de N201)
en een afsluitend bezoek en rondleiding inn het gebouw van jongerencentrum N201.

Lounchebed uit
tuin gestolen

voor en belangrijke mededeling is
echt verleden tijd, was verder niemand op de hoogte gebracht. Niet
via de website, niet via de schrijvende en sprekende pers en ook
niet via de officiële mededelingen.
Wethouder Gertjan van der Hoeven gaf tekst en uitleg over het hoe
en waarom van deze actie. Er waren nog schetsen overhandigd en er
is besloten om eerst in gesprek te
gaan met grondeigenaren en omwonenden. Volgens de wethouder
zou het ook ‘not done’ zijn om een
besluit te nemen en daarmee voorbij te gaan aan ruimte voor inspraak.
Later dit jaar wordt de raad voorzien
van nieuwe plannen. Voor de inwoners was dit op de avond zelf een
schrale troost en zij bleken daarin
niet alleen te staan.
Twijfels
Op de publieke tribune was ook een
handjevol belangstellende aanwezig om te volgen hoe het de sloop-

en nieuwbouwplannen zou vergaan
van het Rooie Dorp, maar ook deze
belangstellenden keerden teleurgesteld huiswaarts. Een besluit viel er
nog niet. Dit tot ergernis overigens
van de VVD-fractie. Hier was men
de mening toegedaan dat er al vaak
genoeg over gepraat was. Deze mening werd echter niet gedeeld door
de AB-fractie en ook de andere
twee fracties twijfelden. Daar konden ingediende moties en amendementen geen verandering in brengen en tegen het middernachtelijk
uur dropen ook deze belangstellenden af. Juist net voordat het besluit
door de raad werd genomen dat de
adviezen vanuit de werkgroep Professionalisering Raad vanuit de notitie ‘Zichtbaar aan het roer’ werden aangenomen. Hoe wrang kan
het zijn?
De volgende (openbare) bijeenkomst van het Beraad en de Raad is
donderdag 27 juni vanaf 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

Aalsmeer - p zondag 16 juni om acht
uur in de avond zag een motoragent
een auto met hoge snelheid over het
Schinkeldijkje rijden. De politieman
besloot de wagen te volgen. De bestuurder draaide de Oosteinderweg
op en gaf nog eens flink gas. Bij een
snelheid van over de 100 kilometer
besloot de motoragent de automobilist tot stoppen te manen. De 28 jarige
bestuurder van de auto bleek in zijn
thuisland niet zijn rijbewijs gehaald
te hebben. Van de officier van justitie
kreeg de inwoner een boete van 427
euro voor overtreding van de snelheid
en 300 euro voor het niet hebben van
een geldig rijbewijs. De Audi is op de
binnenplaats van het politiebureau
gezet. De volgende dag is de man komen betalen. Hij had een vriend mee,
die achter het stuur kon plaatsnemen.

Achterdeur
ingetrapt
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag
11 op woensdag 12 juni is ingebroken bij een bedrijf aan de Aalsmeerderweg, hogere nummering. Aan
de achterzijde hebben de dieven de
toegangsdeur ingetrapt. Diverse kamers zijn bezocht. Vooralsnog is niet
bekend wat er zoal ontvreemd is.

Burgerjaarverslag
2012 op website
Aalsmeer - Het Burgerjaarverslag
2012 van de gemeente Aalsmeer is
voor alle inwoners te lezen op www.
aalsmeer.In het hart van de homepage
van de gemeente is een digitaal doorbladerbaar tijdschrift te vinden met
compacte en goed leesbare teksten
en kenmerkende foto’s die samen een
beeld van Aalsmeer over 2012 schetsen. Liefhebbers kunnen op aanvraag
een geprint exemplaar van dit Burgerjaarverslag bij de Publieksbalie van
het gemeentehuis krijgen.

Weer hartslag
bij ziekenhuis
Kudelstaart - Op vrijdag 14 juni
om half zes in de avond heeft een
53 jarige vrouw uit Kudelstaart in
de Schweitzerstraat een hartaanval gekregen. Alle hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar in eerste
instantie leek de hulp geen baat te
hebben. De reanimatie is voortgezet
en net bij aankomst bij het VU-ziekenhuis werd weer hartslag gemeten. De vrouw is opgenomen.

Onwel na
drugsgebruik
Aalsmeer -Om half tien in de ochtend
van zondag 16 juni zijn politie, brandweer en de GGD opgeroepen naar het
Seringenpark te gaan voor een onwel
geworden persoon. Waarschijnlijk had
de 30 jarige man uit Aalsmeer een te
grote hoeveelheid XTC-pillen tot zich
genomen. Hij is per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd.

Fietszadel weg!
Aalsmeer - Op dinsdag 11 juni is tussen een en half vijf in de middag een
zadel van een fiets gestolen. De fiets
was neergezet in de Zijdstraat, gedeelte nabij de Dorpsstraat. Het is niet
de eerste keer dat aangifte is gedaan
van diefstal van een fietszadel. Enkele
weken terug is eveneens van een in de
Zijdstraat neergezette fiets een zadel
en een voorwiel meegenomen.
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Privélessen en Swimsuitlessen
bij zwembad de Waterlelie

J&S Hairstyling bestaat
dit jaar twintig jaar

Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Zwembad
de Waterlelie is altijd bezig met het zo
goed mogelijk begeleiden van haar
leerlingen om ervoor te zorgen dat deze zich als een vis in het water kunnen
voelen. De traditionele opleiding heeft
een eigentijdse, planmatige aanpak met een individuele doorstroommogelijkheid naar het volgende niveau. Plezier en motivatie zijn voor
het zwembad belangrijke voorwaarden om het leerproces bij de kinderen te bevorderen. Ieder kind is echter
anders, het ene kind heeft meer persoonlijke begeleiding nodig dan het
andere. Om ervoor te zorgen dat een
kind, wat op sommige gebieden meer
aandacht nodig heeft dan gemiddeld
genomen, toch binnen afzienbare tijd
verbetering zal laten zien, zijn er privélessen ingesteld voor beginners. Tijdens deze lessen worden de kinderen,
in groepjes van maximaal vier, begeleid door een zwemleraar. De privélessen voor beginners kunnen worden gevolgd totdat het kind naar het
diepe bad overgaat. Op dat moment
kan deze overgeplaatst worden naar
een andere groep. Na de zomervakantie worden er weer beginnersprivélessen gegeven op maandag, dinsdag en donderdagavond van 18.00 tot
18.45 uur en er is op dit moment per
direct plek beschikbaar. Behalve privéles voor beginners, kunnen kinde-

Aalsmeer - Erica Spek, eigenaresse van de kapsalon J&S Hairstyling
zit dit jaar dertig jaar in het vak, zij
werkt al vijfentwintig jaar bij J&S en
de zaak is reeds twintig jaar gesitueerd aan de Aalsmeerderweg 207b,
naast de grote Hoogvliet aan het
einde van het parkeerterrein. Reden genoeg voor een opfrisbeurt
van haar winkel én voor een gezellige receptie om de hernieuwing
te vieren. Ze vertelt met enthousiasme het volgende: “Ik ben lekker
aan de gang gegaan met de verfkwast. De hele winkel heeft een andere uitstraling gekregen. Daar had
ik zin in. Ik heb een behoorlijk vervelend jaar achter de rug met een
scheiding, maar ik ga er weer vol op
tegenaan. Mijn leven is totaal veranderd, maar ik maak nu een nieuw
begin en daar horen nieuwe kleuren
bij!” De afkorting van de letters J&S
betekent vanaf nu Junior en Senior, want Erica knipt zowel dames als
heren én kinderen. Er is een aparte ruime kinderhoek aanwezig met
leuke kinderstoelen, speelgoed en
televisie. Erica vervolgt: “Ze kunnen lekker een filmpje kijken terwijl
ik ze knip en aansluitend mogen ze
een mooie trofee uitkiezen. Momenteel knip ik overigens al vijf jaar alleen, dus zonder personeel, maar
het wordt met mijn nieuwe start ook
weer tijd voor een zelfstandig werkende collega.

ren bij zwembad de Waterlelie ook leren zwemmen via de Swimsuit-methode. Tijdens een swimsuitles wordt
gebruik gemaakt van een swimsuitpak met ingebouwde drijfmiddelen,
zodat een kind vanaf het eerste moment in het diepe water leert zwemmen en spelen. Het pak is 100% veilig en het kind kan nooit de drijfmiddelen zelf uit het pak verwijderen. Tijdens deze lessen is de lesgever in het
water samen met de kinderen. Gaandeweg worden, naarmate de vaardigheden van het kind toenemen en het
kind meer en beter gaat zwemmen, de
drijvers stuk voor stuk door de lesgever uit het pak gehaald. Uiteindelijk
zwemt een kind zonder drijfmiddelen
en kunnen de laatste stappen richting het afzwemmen voor het A-diploma worden gezet. Na de zomervakantie wordt een nieuwe groep Swimsuitlessen opgestart op de woensdagavond van 18.00 tot 18.45 uur. Op dit
moment zijn er plaatsen beschikbaar.
Een swimsuitles wordt gegeven in
groepen van maximaal negen kinderen. Ook kinderen, die op dit moment
op de wachtlijst staan bij zwembad de
Waterlelie, kunnen hier ook direct op
reageren. Voor meer informatie kan
telefonisch contact opgenomen worden met zwembad de Waterlelie op
dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur via
0297-322022, vraag naar M. Meijer.

Laat je lijf tintelen met
een Shiatsu massage
Aalsmeer - Een masseur die over
je heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd.
“Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam”, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds 1 juli
van vorig jaar is haar San Bao Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan de
Aalsmeerderweg 283 staan bedrijvenunits en daar huurt zij haar praktijkruimte. “Soms wordt die druk ook
uitgeoefend met de elleboog, knie
of voet. Vandaar dat er therapeuten
zijn die over het lichaam lopen, maar
ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties, die in het lichaam
pijn veroorzaken. Daarom kan de
behandeling even gevoelig zijn,
maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit door de pijngrens heen.” Een Shiatsu massage
onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en tshirt. Je ligt op een futon, een soort
bedje op de grond. Een behandeling

begint met een diagnose. Petra van
der Knaap vraagt naar je klachten:
waar je pijn hebt, wanneer, en wat
voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze
naar de tong, die weergeeft hoe je
constitutie er uitziet. Ze voelt op je
buik naar energiezones en voelt aan
je pols. Daarna start de massage.
Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn hebt. Van
der Knaap oefent druk uit op benen,
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze
aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je
zere rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je
merken dat de pijn verdwenen of
verminderd is. Meerdere Shiatsu
behandelingen verlossen je van je
lichamelijke ongemakken, omdat de
therapeut de oorzaak van je klacht
behandelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar
omdat het zo lekker is. Daarnaast
wordt het ook nog eens vergoed
door de zorgverzekeraar mits je een
aanvullend pakket hebt. Informatie?
Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

Balk Rijwielen opgenomen
in Fietsmarkt 50 beste!
Kudelstaart - De redactie van
Fietsmarkt, een vaktijdschrift voor
de fietsenvakhandel in Nederland,
heeft een nieuwe onderscheiding
gelanceerd. In samenwerking met
ruim twintig vooraanstaande leveranciers uit de fietsenbranche is
een lijst van vijftig beste fietsenwinkels van Nederland samengesteld,
de Fietsmarkt 50 beste. “Aan de leveranciers hebben we gevraagd hun
Dealer Top 10 aan ons op te geven”,
licht initiatiefnemer en hoofredacteur Arnauld Hackmann toe. “Daarbij gaat het niet zozeer om dealers,
die de grootste orders plaatsen,
maar meer om ondernemers die zich
op meerdere vlakken positief onderscheiden. Denk daarbij aan innovatief ondernemerschap (ludieke acties, online actief, originele klantenbenadering), goed betalingsgedrag,
aandacht voor training en opleiding,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, etc.” Aan de hand van de
inzendingen is een ranglijst samengesteld, waarbij vanzelf de beste
winkels komen boven drijven. “Uiteindelijk hebben we de vijftig beste winkels gepresenteerd in een lijst
die geen Top 50 zal zijn. Dat is een
bewuste keuze, omdat we gewoon
vijftig winnaars evenveel willen laten profiteren van dit positieve signaal”, aldus Hackmann. Balk Rijwielen is ook in de Fietsmarkt 50 bes-

te opgenomen. In de motivatie werd
het volgende over deze fietsenzaak
verteld: “Hele gulle, open gasten,
merkbaar goed voor hun personeel.
Maar ook goed voor hun klanten. Zij
etaleren een duidelijke passie voor
fietsen in de breedste zin van het
woord. Kijk maar naar hun stoer en
zelf ontwikkeld B4 e-bike.” Uiteraard
is Balk Rijwielen zeer verguld met
deze mooie onderscheiding, maar
het houdt de eigenaren niet tegen
om de positieve drive die er heerst
nog verder uit te bouwen.
“Het is natuurlijk prachtig dat we de
enige winkel in de weide omtrek zijn
die in deze top 50 staat, desondanks
volgt het team de komende weken
nog gewoon trainingen om ons niveau
naar een nog hoger plan te tillen. Uiteindelijk gaat het bij ons om
een tevreden klant met een hoop
fietsplezier”, licht Wilco van der
Hoorn van Balk Rijwielen toe. Komende weken heeft Balk Rijwielen
ook weer volop Actie in de winkel
met diverse scherpe aanbiedingen
met onder andere elektrische, stads,
race, ATB en recreatiefietsen. Balk
Rijwielien is te vinden aan de Kudelstaartseweg 224 in Kudelstaart
en in Nieuw Vennep aan de Hugo
de Vriesstraat 56. Natuurlijk kan ook
alvast een kijkje genomen worden
op de website www.balkrijwielen.nl.

Overeenkomst gemeente
met Stichting Sienergie
Aalsmeer - Maandagochtend tekende wethouder Rik Rolleman en Karin
Eveleens van Stichting Sienergie een
samenwerkingsovereenkomst. Door
het tekenen van deze overeenkomst
is de basis gelegd voor de samenwerking tussen de Stichting en de gemeente Aalsmeer. Bij de tekening van
de overeenkomst was ook bestuurslid Dirk Postma en Ulla Eurich aanwezig. Wethouder Rik Rolleman: “Stichting Sienergie is al op eigen kracht
volop bezig om Aalsmeer duurzamer
te maken. Als wethouder ben ik hier
erg blij mee. Vooral omdat de doelstellingen van de gemeente Aalsmeer
en Sienergie goed op elkaar aansluiten. Daarom hebben we nu besloten
om een overeenkomst met elkaar aan
te gaan. Op deze manier kunnen we
elkaar nog meer te versterken. Samen streven we naar een energieneutraal Aalsmeer in 2040.” Sienergie werkt op projectbasis voor de ge-

meente Aalsmeer aan het verduurzamen van de bestaande bebouwing.
Denk dan aan het geven van energieadviezen aan inwoners en kleine bedrijven via het zogenaamd ‘Energieloket’. Daarnaast houdt de stichting
zich bezighouden met grootschalige
energierenovatieprojecten via de zogenaamde ‘Blok voor Blok regeling’.
Met deze regeling wil de stichting
woningen duurzamer maken. Landelijk komt er ook een nationaal energiebesparingsfonds. De ambitie van
dit fonds is om in 2020 bijna een miljoen koopwoningen energiezuiniger
te maken. Het Aalsmeerse Energieloket loopt hierop voor en kan zeker in
Aalsmeer het verschil gaan maken op
gebied van duurzaamheid. Voor meer
informatie over de stichting kan contact opgenomen worden via de website www.sienergie-aalsmeer.nl. Ook is
de stichting te volgen via Twitter: @sienergieNL.

Receptie op 29 juni
J&S werkt met het Italiaanse merk
Lisap. Dit heeft op verfgebied vele voordelen, zoals betere houdbaarheid, minimaal kleurverlies, milieuvriendelijk en maximaal glansbehoud. “Ik werk met dit Italiaanse merk, omdat ik regelmatig in Italië kom voor beursen, cursussen en
productenkennis. Ik spreek tevens
de taal, dus dat is een fijne bijkomstigheid. En de Italianen lopen altijd
net een aantal maanden vooruit op
de mode en trends. Daarnaast werk
ik met het werk KIS.” Men kan in de
salon terecht voor alle standaard

behandelingen. Voor watergolven
tot het föhnen van een feestkapsel
en alles wat daar tussenzit. De specialiteit van Erica is fijn haar. In de
kindersalon kunnen kinderen tot en
met acht jaar iedere tweede woensdag van de maand geknipt worden
voor slechts 12,50 euro. En wanneer kids geknipt moeten worden
en gelijk komen met een ouder die
tevens een behandeling krijgt, dan
rekent J&S altijd slechts 36,50 euro voor samen. Dit geldt voor iedere
dag. Tot de leeftijd van tweeëntwintig jaar kost een knipbeurt zestien
euro. Er zijn na de zomervakantie
meerdere acties, zoals vriendinnenacties, familie- en diverse kleuracties. Hiervoor moet deze krant of de
website goed in de gaten gehouden
worden: www.js-hairstyling.nl. Erica vervolgt: “Omdat wij op één juli
aanstaande ons twintig jarig jubileum vieren, wordt er een receptie gehouden op zaterdag 29 juni van vier
tot zeven uur. Iedereen is uitgenodigd en degene die tijdens deze receptie een afspraak maakt, ontvangt
twintig procent korting op een gehele behandeling. Dit kan tot 31 augustus, maar je moet dus wél even
langskomen.” De openingstijden
van J&S Hairstyling zijn van dinsdag tot en met vrijdag van negen
tot vijf uur en op zaterdag van half
acht tot drie uur. Binnenlopen kan
altijd als het stoplicht boven de deur
op groen staat. Een afspraak maken
is handiger. Het telefoonnummer is
0297-326995, maar dit kan tegenwoordig ook online. Op de website kun je tevens doorgelinkt worden
naar Social Media zoals Twitter. De
zomersluiting is dit jaar van negen
tot en met dertien juli en van zes tot
en met veertien augustus. Erica tot
slot: “Ik geef ook graag vrijblijvend
advies over hoe je zelf je kapsel
kunt onderhouden tijdens vakantie.
We willen er tenslotte toch allemaal
goed verzorgd uitzien. Dus graag tot
ziens, de koffie staat klaar.”
Door Miranda Gommans

Zaterdag open dag bij
Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer viert
zaterdag 22 juni zijn 44 jarig bestaan
met een grandioze open dag met
aantrekkelijke watersportactiviteiten
op de wal en op de plas. Van 14 to
17 uur zijn er gratis zeil- en surflessen
voor volwassenen en jeugd (vanaf 5
jaar) onder leiding van ervaren en enthousiaste instructeurs. Vooraf aanmelden via de website is noodzakelijk: www.zeilschoolaalsmeer.nl. Verder worden gratis rondvaarten gegeven langs de zeil- en surfgroepen met
een luxe sloep, is ere en kleurwedstrijd voor de allerjongsten met drie
mooie prijzen, zijn er superkoopjes
van onder andere nieuwe en gebruikte zeilpakken en ligt uitgebreide informatie over lessen, verjaardagpartijtjes, zakelijke en persoonlijke arrangementen klaar. Zeilschool Aalsmeer,
geleid door Peter de Wit, is een bloeiende onderneming met de unieke mix
van persoonlijke aandacht, professionaliteit én plezier. Inmiddels kleurt het
vrolijke geel/blauw al 44 jaar de fraaie
Westeinder Plassen. 44 Jaar en het

verveelt nooit? “Nee”, antwoord Peter. “Het is een bron van inspiratie en
plezier. Zeilen en surfen zijn prachtige buitensporten, die nooit vervelen.
Je bent voortdurend aan het ‘spelen’
met de wind en de golven. Ook de naschoolse opvang, de vele verjaardagfeestjes, feesten en partijen zorgen
voor veel plezier en dynamiek.” Zeilschool Aalsmeer biedt professionele
en enthousiaste medewerkers, CWO
& VDWS erkende cursussen, vaarbewijs- en instructeur-opleidingen, prima voorzieningen zoals leslokalen,
zwemvesten, kleedkamers, douches
en een sfeervolle horecaruimte met
terras aan de haven, goed onderhouden vloot met vele bootsoorten zoals
catamaran, 1 & 2 mans Lasers, Optimisten, Open Bic’s, kano’s, windsurfboards, Valken en Randmeren, warme zeil- en surfkleding, verhuur en
veel plezier! Zeilschool Aalsmeer is
gelegen aan de Kudelstaartseweg 64.
Parkeren kan op het recreatieterrein
Vrouwetroost, op 2 minuten loopafstand.

Groot potentieel aan sierteelt
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
heeft donderdag 13 juni de De Retail Fair bezocht waar bedrijven uit
Greenport Aalsmeer zich konden
presenteren. De wethouder van
Economische Zaken: “De Greenport Aalsmeer heeft een groot potentieel aan sierteeltbedrijven. Deze
bedrijven maken hele leuk, mooie
en kleurrijke producten die de hele wereld overgaan. ’s Morgens op
de bloemenveiling FloraHolland en
volgende dag in de winkels all over
the world. Het is belangrijk dat in de
eerste schil om de veiling voldoende
capaciteit met hoge kwaliteit aanwezig is. Ook de breedte van het as-

Spelletjes, verhalen en kleurplaten

Vakantie doeboek voor
kinderen bij Hoogvliet
Aalsmeer - Bij de supermarkten
van Hoogvliet is vanaf woensdag
26 juni het superleuke gratis 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 een talentenjacht. Het grappige winkelwagentje Verrie beleeft in het vakan-

tie doeboek weer spannende avonturen! Met de kleurwedstrijd maken
kinderen kans op prachtige prijzen,
zoals een opblaasboot, een fiets of
een mini tafeltennis-, airhockey- of
voetbaltafel. De kleurplaten moeten
voor 7 september ingeleverd zijn in
de Hoogvliet supermarkt om kans te
maken op één van de prijzen. Vanaf woensdag 26 juni is het vakantie doeboek dus in alle Hoogvliet
supermarkten gratis verkrijgbaar.
Wees er wel snel bij, want op is op!

sortiment is van belang.” Vireõ in De
Kwakel organiseert elk jaar de Retail Fair in met samenwerking FloraHolland. Op deze beurs presenteren topkwekers hun retailproducten
en -concepten voor het aankomende seizoen. Greenport Aalsmeer
is het grootste wereldhandels- en
kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling
Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3
miljard euro per jaar. Er wordt in de
regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

Oog in oog met een meerval
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
hield visserijbedrijf Rekelhof aan de
Herenweg een open dag en voor
deze mogelijkheid om kennis te
maken met de verschillende soorten vissen in de Westeinderplassen
was veel animo. Er was een aquarium ingericht met onder andere een

meerval en een snoek. Vol vuur vertelde beroepsvisser Theo Rekelhof
over de paling en de onlangs uitgezette glasalen om de palingstand
in de Poel zo optimaal mogelijk te
houden. Een leerzame dag voor alle leeftijden!
Foto: www.kicksfotos.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Handbalcompetitie jeugd

Succesvolle dansvoorstelling
door leerlingen van de Hint

Aalsmeer - Zaterdag 1 juni, de laatste wedstrijd van het seizoen, moesten de jongens van de D2 vroeg verzamelen om op tijd bij tegenstander Volendam te zijn. Het team was
compleet: Jelle, Collin, Tim, Maik,
Jort, Lesley, Cody en Wessel. Met
Cody op doel begonnen de jongens aan de eerste helft. Omdat het
al een paar weken geleden was dat
de jongens een wedstrijd gespeeld
hadden, kwam het spel maar traag
op gang. Echter het spel verbeterde zich en de jongens konden elkaar al snel weer vinden. Mooie
breaks die goed afgemaakt werden
en ook uit de tweede lijn werd er
mooi gescoord, ook Jelle probeerde het een paar keer wat resulteerde in een prachtig doelpunt uit de

Aalsmeer - Zaterdag 15 juni presenteerden 85 leerlingen van Kunstencentrum de Hint uit Wilnis en
Aalsmeer, met veel inzet en enthousiasme, de dansvoorstelling ‘Werelds’ in Theater ’t Zand. Twee voorstellingen werden in het gezellige en
goed geoutilleerde theater in Maarssen gegeven. Enthousiaste ouders,
familie en bekenden zorgden beide voorstellingen voor een volle zaal.
‘Werelds’ is een dansvoorstelling die
het publiek mee op reis neemt, naar
onder andere Sint-Petersburg, Londen, New York, Peking en nog vele
andere plaatsen. De voorstelling bestaat uit een bijzonder geslaagde afwisseling in dansstijlen en leeftijdsgroepen. Prachtige gedanste choreografieën op basis van klassiek ballet, worden afgewisseld met vrolijke en energieke dansjes van kleuters, die zeer zelfstandig hun beste beentje voor zetten. Jongeren tonen op eigentijdse muziek, krachtig en dynamisch, modern-jazz choreografieën. Kinderen zijn te zien in
een kleurrijk palet van dansen, van

Jongens D2 kampioen
tweede lijn. Bij de rust was het 4-8
voor Aalsmeer. De tweede helft begon met Tim op doel. Ook in deze
helft was Aalsmeer de betere partij. Na doelpunten van Cody en Wessel stond het 5-10. Ook Maik maakte mooie doelpunten, door op tijd in
tet starten en de bal te krijgen wist
hij met een afstand schot de keeper
twee keer te passeren. De scheidsrechter floot af bij een stand van
7-14 voor Aalsmeer. De doelpunten
deze wedstrijd zijn gemaakt door:
Jelle 1, Cody 2, Maik 3, Lesley 4 en
Wessel 5. Weer een overwinning
en dus kampioen. De D2 is net zoals het eerste buitenseizoen ongeslagen. De jongens werden door de
supports voor hun kampioenschap
gehuldigd met een medaille.

Groep 8 zwetend naar huis
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14
juni opende Feesterij De Bok haar
deuren voor het derde Groep 8
Feest. Het succesvolle feest had als
thema tropisch en dat was goed te
merken aan de outfits van de kinderen en aan de temperatuur in
de discotheek. Ruim 200 kinderen
kwamen op dit geweldige feest af.
Na het vorige feest in maart werd
gelijk al uitgekeken naar dit Tropical
slotfeest dat het laatste feest voor
dit schooljaar zou zijn. De kinderen
van groep 8 zijn allemaal druk bezig met het instuderen van een afscheidsmusical om zo hun basisschool vaarwel te zeggen. Na al dat
repeteren, het lopen van de Avondvierdaagse en het kiezen van een
middelbare school konden de bijna
brugklassers zich heerlijk uitleven.
Organisator Eric Spaargaren benadrukt na afloop het saamhorige gevoel: “De kinderen staan door elkaar
heen te feesten en zingen keihard
mee, dit feest zullen ze niet snel vergeten.” Ook Bas Been van Feeste-

rij de Bok was zeer te spreken over
de feestende menigte: “Er gebeuren geen rare dingen en de kinderen gaan dolenthousiast naar huis.”
Na afloop bedankten veel kinderen
de DJ’s Bink en Eric voor het draaien. Een feest als dit komt tot stand
door goede samenwerking. De leerkrachten delen informatie uit in de
klassen en ondersteunen dit feest.
Afgelopen vrijdag kwamen enkele leerkrachten dan ook kijken hoe
hun leerlingen de hits van One Direction en Mr. Polska luidkeels meebrulden. Natuurlijk werd er ook geschuifeld en hielden sommige meiden het niet droog bij het nummer
‘Afscheid’ van Glennis Grace. Nog
even en dan is het vakantie. De huidige groep 7 mag zich al gaan verheugen op het volgende groep 8
feest in maart. Wilt u een financiële bijdrage leveren om dit feest te
ondersteunen? Kijk dan even op de
website voor meer informatie www.
groep8feest.nl. Hier staan ook de
foto’s van het feest.

Blaaspijpen maken bij de
inloopmiddag Binding
Aalsmeer - Tieners van de basisschool hebben afgelopen week tijdens de inloop bij de Binding blaaspijpen gemaakt. Deze activiteit was
gratis.
Tijdens de inloop is er altijd tijd om
gezellig met andere tieners te kletsen, televisie te kijken, te voetballen of een spelletje te doen. Er staat

standaard wat lekkers en limo of
een kopje thee klaar. De inloop op
dinsdagmiddag bij de Binding Zolder is van 15.00 tot 17.30 uur en ’s
avonds vanaf 18.30 uur. Elke woensdagmiddag is er inloop bij Binding
Oost voor alle jeugd vanaf 13.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl.

Honderden kinderen spelen
in musical David en Goliath
Aalsmeerderbrug – Op zondag 30
juni schitteren honderd kinderen in
de musical David en Goliath. In één
dag tijd studeren zij deze prachtige
musical in samen met professionele acteurs van theatergroep De Vliegende Speeldoos. De voorstelling
begint om 16.00 uur en is te zien in
het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. Iedereen is van
harte welkom! In de ochtend gaan
de kinderen keihard aan de slag met
een aantal acteurs, zangers en dan-

het Zwarte Woud tot Wenen en van
de Vlinderberg tot Sevilla. Het was
een fantastische en goed georganiseerde dansvoorstelling. De muziek, aankleding en belichting maakten het geheel tot een sprankelend
feestje. Ouders waren ontroerd en
trots. De drie dansdocenten, Karin
Dieters, Elize Kruithof en Aino Merits kunnen terug kijken op een geslaagde samenwerking. Hoewel De
Hint als organisatie ophoudt te bestaan zullen deze dansdocenten hun
lessen na de zomer continueren.

Groep 3 van Elize Kruijthof (10/12 jarigen) die zowel een Japanse als een
Spaans georiënteerde dans opvoerde.

sers van De Vliegende Speeldoos.
Op een geweldige manier helpen zij
de kinderen om hun rol goed in te
studeren. Ook maken de kinderen
zelf de attributen die bij de voorstelling gebruikt zullen worden. Uiteindelijk staat er ’s middags een fantastische musical over het verhaal
van David en Goliath. Mis deze bijzondere voorstelling niet! Kaartjes
kosten 4 euro en zijn bij de zaal verkrijgbaar. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Meer info: www.
leg.nl.

Paula tenniskampioen in
voorjaarscompetitie IJmond

Eerste lespakket Schiphol
voor groep 8 Samen Een

Aalsmeer - Paula uit groep 5 van
de Oosteinderschool heeft samen
met Julia, Vasco en Brad in het gemengd team tot en met 10 jaar in de
districts Voorjaarcompetitie 2013 gespeeld. Van 10 april tot en met 15 mei
heeft het team op vijf woensdagen elke keer vijf wedstrijden in verkorte
sets (tot 4 games) gespeeld: meisjes
enkel, meisjes dubbel, gemengd dubbel, jongens enkel en jongens dubbel.
De tegenstanders waren Kudelstaart,
All Out, De Kegel, DDV en Zwaanshoek. Het team is met 3 winstpun-

Aalsmeer - Op maandag 10 juni
heeft wethouder Rik Rolleman samen met Frank Janssen en Daan
Vroonhoven van Schiphol Group en
Danielle Meiboom van de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS)
het eerste ‘lespakket Schiphol’ uitgereikt aan een enthousiaste groep
8 van basisschool Samen Een. Met
het lespakket wil Schiphol Group
en de CROS kinderen uit de omgeving kennis laten maken met de diverse aspecten Luchthaven. Wethouder Rik Rolleman: “De luchthaven is goed voor de economie maar
geeft soms ook overlast.” Ook de kinderen van groep 8 konden hierover

ten voorsprong kampioen van District
Ijmond in de eerste klasse geworden. Ze hebben 25 wedstrijden gespeeld en er maar 2 verloren. All Out
uit Aalsmeer werd tweede. Paula, Julia, Vasco en Brad hebben mooi tennis laten zien met lange rally’s, ingewikkelde volleys, lastige services en
veel gedrevenheid ! Je wordt tenslotte
niet zomaar kampioen! In plaats van
bekers, dit jaar mooie handdoeken.
Paula tennist bij LTC Startbaan in Amstelveen en neemt deel aan de toptennisopleiding van de KNLTB.

De kampioenen, van links naar rechts: Vasco, Julia, Paula en Brad.

Knutselen en springen
tijdens Buitenspeeldag
Aalsmeer - Woensdag 12 juni was
het nationale buitenspeeldag. Een
groot feest voor alle kinderen die
deze dag heerlijk konden buitenspelen zonder hinder te ondervinden van het verkeer. In Kudelstaart
wordt dit al vele jaren gedaan door
de Binding in samenwerking met
jongerenwerk ClickF1. Maar dit jaar
werd voor het eerst ook een buitenspeeldag in de Baccarastraat georganiseerd door De Binding samen
met Solidoe De Dolfijn. De kinderen
konden meehelpen met een groot
straatschilderij, knutselen, schminken, tattoos maken, oud Hollandse spelletjes doen, voetballen met
een groot bord met gaten en zich
uitleven op het springkussen. Het

weer was perfect om buiten te spelen, niet te warm en niet te koud.
In Aalsmeer was er ook nog prijsvraag. Er stond een grote pot met
knikkers. De kinderen mochten raden hoeveel knikkers er in de pot
zaten. De winnares is Lesley. Zij
kreeg stoepkrijt en een frisbee uitgereikt door wethouder Rik Rolleman van jeugdzaken. Voor alle kinderen was er limonade en popcorn.
“Het is leuk om te zien hoeveel kinderen plezier beleven aan het buitenspelen. Maar het succes van deze middag is grotendeels te danken
aan de inzet van alle vrijwilligers en
sponsoren. Iedereen die hierbij geholpen heeft geweldig bedankt”, aldus Rolleman.

Kunstroute jarige Zevensprong
Rijsenhout - Honderdvijftig jaar
geleden was de Haarlemmermeer
nog maar pas leeggepompt door de
stoomgemalen de Lijnden, de Cruquius en de Leeghwater. De bodem van
de polder was drassig. Aan de randen
kwam werkvolk wonen, arbeiders die
moesten zorgen dat de hoofdvaarten en de tochten werden gegraven
en dat de polder bouwrijp gemaakt
kon worden. De leerplicht was in die
tijd een hot item, dus het nieuwe gemeentebestuur stichtte scholen op
de kruispunten van belangrijke polderwegen. Zo ontstond School 7, een
schooltje op de kruising Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg aan de
rand van de nieuwe polder. En nu is
het 150 jaar later: School 7, nu de Zevensprong geheten, viert dit jaar haar
jubileum: Anderhalve eeuw basisonderwijs in Rijsenhout. Educatie en
ontmoeting; het openbaar onderwijs
verenigt al 150 jaar kinderen en hun
ouders. School en dorp versterken

elkaar.Hoe kan dit feit beter gevierd
worden dan door een feest te organiseren voor alle kinderen in Rijsenhout en Burgerveen, maar ook voor
de bewoners van ons dorp?De kinderen van de Zevensprong hebben
in Rijsenhout een prachtige kunstroute gecreëerd. Onder begeleiding van hun leraren en van kunstenaar Jaap Velserboer zijn objecten
gemaakt. Deze worden geplaatst op
verrassende plekken in het dorp. Bewoners en belangstellenden worden
uitgenodigd om deze unieke kunstroute te gaan lopen en de kunstwerken te gaan bewonderen. Op woensdag 26 juni wordt de kunstroute om
10.30 uur geopend door de directeur
Harmien Bakker. De kunstroute door
Rijsenhout is deze dag tot 22.00 uur
te bewonderen. De routebeschrijving
en de catalogus zijn gratis te verkrijgen bij het startpunt van de Kunstroute: O.B.S. de Zevensprong in de
Pampusstraat 28.

Piratenfeest op de Brug!
Aalsmeer - Op 12 juni hebben de
kleuters van de Brug een geweldige ochtend gehad. Er was een piratenfeest! Alle kinderen kwamen
verkleed op school. Dit was een
schitterend gezicht. Ook groep 8,
de meester en de juffen waren verkleed naar school gekomen. Er zijn

Beestenboel bij HBV Target
Kudelstaart - Bij Handboogvereniging Target was afgelopen zaterdag 15 juni het buitenterrein volledig ingericht met kunststof dieren
in allerlei soorten en maten. Jeugdschutters uit de provincie NoordHolland waren uitgenodigd om bij
Target hun kunsten te komen vertonen. Deze zogenaamde 3-D wedstrijd is een wedstrijd over 18 doelen (in dit geval kunststof dieren)
die vanuit allerlei posities moeten
worden beschoten. Dit gebeurt bij-

voorbeeld vanaf een stapel pallets
of hoog vanaf de opslagcontainer.
Er hadden zich 46 schutters gemeld,
die na een korte briefing van wedstrijdleider Peter Bouwmeester het
veld in werden gestuurd. De te raken dieren waren onder andere een
uil, krokodil, lynx, poema, hert, dingo en een everzwijn. De weergoden waren de schutters welgezind
en mede daardoor was er sprake
van een leuke dag met enthousiaste schutters.

mee praten. Ouders van drie kinderen werken ook bij de luchthaven en
enkele kinderen die aan de Uiterweg
wonen, zeiden regelmatig wakker
te worden van de vliegtuigen. Daan
Vroonhoven vertelde dat de luchthaven in 1916 is begonnen als militair
vliegveld. Nu is Schiphol uitgegroeid
tot één van de grootste luchthavens
ter wereld. De kinderen stelden veel
uiteenlopende vragen. Vallen er wel
eens koffers stuk? Hoe gaat het met
de beveiliging? Hoe word ik piloot?
Op al deze vragen werd uitgebreid
antwoord gegeven. Aan het einde
van het bezoek kreeg iedere leerling
het lespakket overhandigd.

allerlei spelletjes gedaan, zoals piraten vlooien, schatkistenrace, bommen gooien, schatkaart zoeken,
snoephappen, geldstuk werpen en
schatkaartje prik!
Dankzij de hulp van een aantal ouders en groep 8 is de ochtend heel
gezellig en leuk verlopen.
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Klassieke motoren aan de start

NK plaatsing voor twirlsters!
Aalsmeer - Op zaterdag 15 juni
reisden een groot aantal twirlsters
met trainsters Valerie en Maaike af
naar Zwijndrecht voor een twirlwedstrijd. Er kwamen totaal 11 twirlsters
van SV Omnia 2000 de vloer op met
het onderdeel 1-baton. Voor Isabel,
Rachel en Resa was het na het onderdeel 1-baton een race tegen de
klok om direct weer om te kleden en
de vloer op te gaan met het onderdeel rhythmic twirl. Rachel liet haar
nieuwe dance zien in een mooie rode jurk welke goed was voor brons
met 67.2 punten. Vervolgens kwamen de vijf 2-batonners in actie. Ze
lieten allemaal een mooie routine
zien, ook hier werden weer medailles en mooie punten behaald. Goud
voor Rachel, Sabine en Selina.
Zilver voor Imca en Solenne. Daarna was het de beurt aan de duo’s
Selina en Kim en Imca en Nikkie.
Ze lieten een mooie gelijke routine
zien, voor Selina en Kim goud met
82 punten, en dus plaatsingspunten voor het NK. Voor Imca en Nikkie een tweede plaats met 71.6 punten. Na het duo was het voor Nikkie en Kim weer snel de vloer op
met super X strut. In de categorie
Preteen advance liet Kim een mooie
routine zien, echter ze raakte uit balans en viel. Nikkie ging heel goed
in de categorie senior intermediate, beide mochten het hoogste podium bestijgen. Het junioren advance team liet voor het eerst de nieuwe routine zien, hier en daar iets
te veel drops, maar toch goed voor
goud! Het senioren Twirling team
mocht direct na de junioren aantreden, na hun debuut op 25 mei was
dit de tweede keer dat ze de routine op de wedstrijdvloer lieten zien.

Voor Lisa en Manon tevens de laatste keer in het team, zij gaan helaas stoppen. Zij hebben een mooie
show neergezet, de jury heeft dit terecht beloond met 68.4 punten en
dus ook NK plaatsing! Direct daarna konden Yosra, Eefke, Alicia, Imca, Kim, Solenne, Selina en Nikkie
hun rhythmic twirl aan de jury laten
zien. Het hoge tempo van de onderdelen achter elkaar begon nu zichtbaar te worden. Uiteindelijk konden ze toch zeer tevreden zijn met
de uitslag. Voor Yosra en Imca goud,
zilver voor Solenne en Kim, en brons
voor Alicia en Selina. Als laatste onderdeel van de dag ging het Oliver
team in een aparte samenstelling
voor het laatst de vloer op met Elise, Isabel, Julia, Yasmine, Rachel en
Selina als invalster. Voor Elise tevens de laatste keer, ze gaat helaas
stoppen. De show zag er leuk uit en
werd beloond met goud. Tot slot het
junioren team, met hun surprise act.
Yvette, Cynthia, Imca, Selina, Solenne en Kim lieten een bijna vlekkeloze routine zien met maar drie drops,
en werden beloond met goud. Als
laatste mocht het senioren dance
team aantreden voor SV Omnia. Zij
lieten ook voor het laatst deze routine zien, in de zomerperiode worden er weer nieuwe shows ingestudeerd. Ook Manon, Lisa, Suzanne, Eefke, Nikkie, Alicia, Sabine en
Yosra stalen de show, die eveneens
goed was voor goud en met maar
liefst 68.6 punten ook een NK plaatsing! Al met al weer een succesvolle en vermoeiende wedstrijddag! Op
23 juni gaan nog een aantal twirlsters naar Heerhugowaard en op 29
juni sluiten een aantal twirlsters het
voorseizoen af in Schiedam.

Het senioren twirlteam bestaande uit Nikkie, Eefke, Yosra, Alicia, Sabine,
Manon, Lisa en Suzanne.

Zes Aalsmeerse teams bij
3 uur demorace in Elst

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Hans Kluinhaar & Dochter
wint vlucht St. Vincent
Aalsmeer - Vrijdag om 13.00 uur
werden de duiven die ingekorfd waren voor de Marathon Koningsklassieker vanuit St. Vincent, een plaats
op de grens van Frankrijk en Spanje met een gemiddelde afstand van
1056 kilometer, een overnachtvlucht
die internationaal veel aanzien heeft
en waar goed getrainde en ervaren
duiven aan mee doen. Van de Telegraaf waren 17 duiven mee, waarvan 4 van Hans en zijn Dochter uit
Aalsmeer. Om 09.46.30 uur zaterdagmorgen landde de 873 bij Vader
en dochter op het hok, en bleek met
1214,828 meter per minuut (bijna 73
kilometer per uur) de snelste te zijn.
Jan van Dijk uit Aalsmeer wist weer
het podium te halen met een tweede plaats, Nestor Piet v.d. Meijden
uit Aalsmeerderbrug werd keurig
derde. In het Rayon werd Hans en
Dochter negende, in de Afdeling
Noord Holland 32e. Zaterdag was
er ook nog een midden afstandsvlucht vanuit het Franse Nanteuil le
Haudouin een vlucht van gemiddeld
375 kilometer. Hier waren bij de Telegraaf 274 duiven ingezet. Het was
de 747 een duivin van John van Duren uit Amstelveen die iedereen
te snel af was met 1727, 013 mpm
(ruim 103 kilometer per uur). Gerard

en Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart
werden tweede en Comb. van Ackooy uit Hoofddorp derde. In rayon F
werd John ook eerste van1887 duiven, Gerard en Lies vierde en Comb.
van Ackooy negende. Een goed
weekend voor de leden van de Telegraaf.
Uitslag St. Vincent 17 duiven en
7 deelnemers: 1. J. Kluinhaar &
Dochter, Aalsmeer, 2. J.A. van
Dijk Aalsmeer, 3. P. v/d Meijden
Aalsmeerderbrug, 4. W. Wijfjes De
Kwakel, 5. J. Vijfhuizen, 6. H. Spaargaren en 7. Jos van Ackooy. Uitslag
Nanteuil le Haudouin 274 duiven en
18 deelnemers: 1. J.H. van Duren
Amstelveen, 2. Gerard en Lies v.d.
Bergen Kudelstaart, 3. Comb van
Ackooy Hoofddorp, 4. A.J. van Belzen Kudelstaart, 5. J. Vijfhuizen De
Kwakel, 6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 7. W. Wijfje De Kwakel,
8. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 9. C. van Vliet Kudelstaart, 10. A. v.d. Wie Aalsmeer,
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer, 12. D.
Baars Kudelstaart, 13. J. Kluinhaar &
Dochter Aalsmeer, 14. J.A. van Dijk
Aalsmeer, 15. E. Wiersma Amstelveen, 16. W. Grapendaal Aalsmeer,
17. M. de Block Aalsmeer, 18. H.
Spaargaren Aalsmeer.

Open water seizoen van start

Tweede plaats Nina Bellaart

Jeugdkamp Tennisvereniging
weer groot succes!
Kudelstaart - Van 14 tot en met
16 juni was weer het tweejaarlijkse jeugd tenniskamp op Tennisvereniging Kudelstaart. Gedurende deze dagen slapen de kinderen
in een grote tent op het tennispark
en zijn er weer allerhande activiteiten georganiseerd. Van een hiphop
workshop, levend stratego, het zoeken naar drie rode tennisballen ergens op het tennispark, het oplossen
van een rebus, een sloepentocht, de
feestavond in het teken van film en
Hollywood waarbij de teams nog een
act hebben opgevoerd en iedereen
verkleed was. En natuurlijk zijn er
diverse tennisonderdelen geweest,
gericht op slagen, techniek en tac-

tiek in de vorm van een tennisclinic
met na afloop een korte demonstratie. Op zondag was het tennis meer
competitief gericht door diverse afwisselende wedstrijdvormen. Als afsluiting het altijd succesvolle rond
de baan, waarbij de ouders pas
weer aanwezig mochten zijn. Voor
de meeste onderdelen konden de
teams punten verdienen, zodat op
zondag één team als winnaar weer
naar huis kon. In totaal hebben 60
kinderen en 20 begeleiders zich uitstekend vermaakt tijdens deze vermoeiende dagen, waarbij alleen op
zaterdagochtend het weer hen in de
steek heeft gelaten. Iedereen verheugt zich al op het kamp in 2015.

Aalsmeer - Het is weer tijd voor het
seizoen open water zwemmen. Net
als voorgaande jaren neemt de harde kern van Oceanus hieraan deel.
De Oceanus ploeg begon op zondag 16 juni in Spaarnwoude met een
water temperatuur van 16.5 en dat
is best fris te noemen. Toch kwamen de zwemmers van de 5 kilometer niet onderkoeld het water
uit. Om 12.00 uur begon Nina Bellaart aan haar 250 meter vrije slag.
En wat werd het een bloedstollend
spannende race. Naarmate het finishbord in zicht kwam kroop Nina steeds dichter naar haar concurrente toe. Het werd een close finish
en ze kwam net tekort. Ze veroverde met een tijd van 6.28,34 een keurige tweede plaats. Na Nina was het
de beurt aan zus Amber Bellaart om
zich te gaan vastbijten in de 500 meter schoolslag. Het was voor haar
weer even wennen aan het donkere, koude water, maar ook zij wist
te finishen in een keurige tijd van
11.35,15. Na de meiden was het de
beurt aan de masters: Arjan Bellaart,
Annette de Visser en Laura Staal. Zij
kwamen aan de start van de 1 kilometer vrije slag. Bij de heren was
er nog wat commotie over de nieuwe caps die er nog niet waren, dus
werd er massaal gezwommen met
het startnummer van afgelopen seizoen. De organisatie had er een hele kluif aan, maar alles werd snel en
vakkundig veranderd. Arjan’s vrees
kwam uit en hij mocht de race al-

leen zwemmen, toch tikte hij overall als derde aan en werd met een
tijd van 13.29,44 overtuigend eerste
in zijn categorie 40+. Ook Laura eiste de eerste plaats op in een tijd van
14.21,95, net voor haar zwemmaatje
Annette die finishte in 14.25,91. Met
nog de 2 kilometer vrije slag voor
Annette op het menu was de rest
van de ploeg klaar. Annette zwom
deze in een tijd van 29.45,94 en werd
hiermee keurig elfde in de categorie
dames jeugd en senioren.
Tweede plaats voor Nina Bellaart op de
250 meter vrije slag in open water.

B jeugd naar NK veldhandbal

Mylaps-systeem bij UWTC
Uithoorn - Iedere dinsdagavond
wordt de clubcompetitie van UWTC
verreden op sportpark Randhoorn
in Uithoorn. Deze competitie staat
niet alleen open voor eigen leden,
maar iedereen die graag een uurtje
hard wil fietsen is welkom. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur in de kantine van de AKU. Een basislicentie
is wel vereist. Er wordt gereden in
twee categorieën, 40 + en 40-. Het
plezier in hard fietsen staat voorop.
Wekelijks groeit het aantal deelnemers. Op dinsdagavond 25 juni, om
19.00 neemt de UWTC wielren het
tijdregistratiesysteem Mylaps offici-

eel in gebruik. Met dit systeem zijn
massale aankomsten makkelijker in
een uitslag te zetten door middel
van een chip op de fiets. Daarnaast
biedt de tijdsregistratie veel mogelijkheden met de trainingen. Met
steun van het coöperatiefonds van
Rabobank Schiphol heeft UWTC het
Mylaps systeem kunnen aanschaffen. Rijders die niet in het bezit zijn
van een chip kunnen deze tijdens de
clubwedstrijd huren van de UWTC.
Geïnteresseerden kunnen een kijkje
komen nemen, zij zijn van harte welkom. Meer info op de website: www.
uwtc.nl/wielren.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 22
juni nemen zowel de jongens B1 als
de meisjes B1 van FIQAS Aalsmeer
deel aan de Nederlandse kampioenschappen veldhandbal. Het toernooi
wordt gespeeld op de velden van ’t
Fortuin/VVW in Wervershoof (Noord
Holland) en beide teams zijn ingedeeld in een poule van vijf ploegen.
Die spelen allemaal vier wedstrijden en wie daarna de meeste punten heeft mag zich Nederlands kampioen noemen.
De FIQAS meiden komen in actie om
10.00 uur tegen Wijhe’92, om 11.20
uur tegen Internos, om 12.40 uur tegen VZV en om 14.00 uur tegen VELO. De jongens strijden om 10.40 uur
tegen AHV Swift, om 12.00 uur tegen
Aristos, om 13.20 uur tegen Vrone en
om 14.40 uur tegen Snelwiek.

C1 Nederlands kampioen!
De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer
zijn Nederlands kampioen geworden. Op zondag 16 juni hebben ze
vier wedstrijden gespeeld op het NK
zaalhandbal voor C-jeugd in Tilburg.
Die hebben ze alle vier gewonnen. De
derde wedstrijd was het meest spannend: die was tegen Olympia en de
Aalsmeerse jongens begonnen niet
best: na negen minuten stonden ze 3
goals achter.
Gelukkig konden ze zich herpakken en hebben die partij uiteindelijk gewonnen met 14-8. Kortom, na
vier ontmoetingen had de C1 de volle acht punten behaald en mag zich
kampioen van Nederland noemen!
De jongens speelden tegen Quintus,
Venlo, Olympia en Sittardia. Stuk voor
stuk tegenstanders van formaat, dus
mochten ze terecht blij zijn en kon er
een feestje gevierd worden!

Aalsmeer - Zaterdagavond 15 juni werd de 3 uur endurance demorace van Elst verreden. Zeven teams
uit Aalsmeer stonden aan de start
voor deze monsterrace van klassieke racemotoren. Helaas viel het
team van Goos en Leslie Bartels uit
met koelingsproblemen. Mario en
Jaivy Eikelenboom reden zeer snel
met de Bakker Kawasaki. Halverwege de race waren er problemen met
benzine toevoer. Het probleem werd
snel opgelost, maar een hoge klassering zat er niet meer in. Uiteindelijk toch nog een 24e plaats. Jaap Eikelenboom en Paul de Bruijn gingen
door voor de luidruchtigste machine
met de Harris Kawasaki. In de 90e
ronde brak de uitlaat eraf en werden
de laatste rondes zonder een einddemper gereden. Jaap en Paul eindigden op een 12e plaats. Cees Ei-

kelenboom en Aart van Erkel reden
op de Kawasaki 750 met een te kleine sproeiersetting en konden niet
voluit rijden, maar eindigden desondanks op plaats 14. De twee Van der
Veldt Harleys reden boven verwachting goed en finishte op een 13e en
19e plaats. Nico Borrius met mede
coureur Henry Ravestijn op een Suzuki 750 hebben een probleemloze
en snelle race gereden. Zij eindigden op een 5e plaats.
Zondag bij de standaard demoraces
was er succes voor de Aalsmeerse rijders. Alex van der Veldt op een
Honda 50 cc behaalde een 2e plaats
en Arjan Gordijn op de Simson 50 cc
een 3e plaats. Wido de Vries op een
Honda 500 cc werd in zijn klasse 4e
en Sven Stoovelaar behaalde in de
750 cc klasse een 2e plaats met zijn
Harley.

Turnen jeugd

Charif wint brons op NK
Aalsmeer - Charif Ahmed leerling
van basisschool De Brug heeft afgelopen weekend een mooie bronzen
plak behaald bij het NK turnen in
Ahoy Rotterdam. Zaterdag had Charif zich gekwalificeerd voor de finale
van de meerkamp (beste 14 van Nederland) en werd na 6 onderdelen
uiteindelijk 5e van Nederland. Charif behaalde een nieuw persoonlijke
score van 107.60.
Op de tweede dag stond Charif in
drie toestelfinales: brug, rek en
paard/voltige. Op het laatste onderdeel paard/voltige slaagde Charif Ahmed er in om met een score
van 16.35 een bronzen medaille in
de wacht te slepen.

Antenna fietst de HomeRide!
Aalsmeer - De Antenna fietsers
kunnen trots zijn op hun prestatie! Zij fietsten het afgelopen weekend de HomeRide, een 500 kilometer lange tocht van Groningen naar
Maastricht die binnen 24 uur moest
worden afgelegd. HomeRide wordt
georganiseerd ten behoeve van het
Ronald McDonald kinderfonds. Het
was een indrukwekkend evenement
met ruim 1.100 renners, begeleiders
en 200 vrijwilligers. Antenna heeft
zo’n 7.500 euro aan sponsorgeld opgehaald. In totaal heeft de Homeride 926.000 euro opgeleverd. Met dit
geld kunnen ruim 15.000 overnachtingen in de Ronald McDonald huizen gerealiseerd worden voor ouders en zieke kinderen die daardoor
bij elkaar kunnen zijn. De tocht was
behoorlijk zwaar. De twaalf Antenna
fietsers hebben dan ook flink moeten afzien om op tijd in Maastricht
aan te komen. “Zaterdag stormde
het echt in Friesland, windkracht 6
en 7. En de wind kwam uit het zuidwesten, dus precies tegen. Het stuk
vanaf Groningen tot en met Den Oever was gruwelijk zwaar. Echt zwaar
respect voor de Antenna dames die

daar moesten fietsen. De schapen
vlogen bijna van de Afsluitdijk af!”,
aldus Frank Springintveld, directeur van Antenna. “Met name hadden wij veel bewondering voor Vivien van Wissen van onze vestiging
in Amsterdam. Als enige van de eerste groep fietste zij helemaal van
Groningen naar Amsterdam, een afstand van 212 kilometer. En dat met
die storm tegen.” Zelf fietste Springintveld met vijf verschillende Antenna fietsers van Amsterdam naar
Maastricht. “Omdat we ook nog
een aantal keer van de route raakten, heb ik uiteindelijk 310 kilometer
gefietst en ruim 13 uur op dat harde zadeltje gezeten. Maar de finish
in Maastricht, met een ereronde in
het MVV stadion, maakte veel goed.
De laatste 7 kilometer reden we met
het complete team, het was enorm
leuk om gezamenlijk over de streep
te gaan. Ons team inclusief alle begeleiders heeft een super prestatie afgeleverd, want wij zijn van de
70 teams uiteindelijk als 15de gefinisht. Een prestatie om trots op te
zijn!” Volgend jaar wordt HomeRide
op 28 en 29 juni gereden.
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Zwemvierdaagse in Oosterbad
Aalsmeer - Op maandag 24 juni
om 19.00 uur start in Het Oosterbad
de jaarlijks terugkerende
zwemvierdaagse. Iedereen met een
diploma is welkom om mee te doen
om de felbegeerde medaille te verdienen. De bedoeling is dat er vier
avonden gezwommen wordt. Daarvoor krijgt iedereen vijf avonden
de gelegenheid, dus wie één van
de avonden niet kan, heeft toch
de mogelijkheid de zwemvierdaagse uit te zwemmen. Iedereen tot 12
jaar zwemt 4 x 250 meter. Vanaf 12
jaar dient 4 x 500 meter gezwommen te worden. Natuurlijk is weer
heerlijke, warme chocomelk te verkrijgen en op het terras wordt opnieuw een kleinschalige Oosterbad
braderie ingericht met diverse leuke kraampjes.
Op het kunstgrasveld wordt op don-

derdag- 27 en vrijdagavond 28 juni een workshop gegeven. Ook zal
er gestreden worden wie het beste bommetje van de hoge duikplank
maakt, naast het traditionele plankhangen.
Jubileum met muziek
Aanstaande vrijdag 21 juni is eerst
de feestavond ter gelegenheid van
het 85-jarig bestaan van Het Oosterbad. Om 20.00 uur begint het
feest en wordt het jubileum gevierd
worden met onder andere een optreden van de Aalsmeerse band de
Klught, een disco en natuurlijk het
midzomernachtzwemmen, dit alles
onder het genot van een hapje en
een drankje. Vanaf ‘s middags 13.00
uur staat er in het jarige Oosterbad
een springkasteel voor alle kinderen. Adres is Mr Jac Takkade 1!

Herenvolleybalteam Oradi H2
zoekt dringend nieuwe leden!
Aalsmeer - Na een goed draaiend
volleybalseizoen zijn de heren 2 van
Oradi zesde geworden in de competitie. Het team speelt in de derde
klasse.
Een aantal leden uit het team kan
volgend jaar niet meer meetrainen
en spelen. Hierdoor heeft het team
een tekort aan spelers en is daarom
ook dringend op zoek naar nieuwe
leden om zo volgend seizoen toch
competitie te kunnen spelen. Oradi
is een jong team met spelers in de
leeftijd van 17 tot 22 jaar. Er wordt

samen met de heren 1 getraind op
donderdagavond van 20.30 tot 22.00
uur in de Proosdijhal Kudelstaart.
Thuiswedstrijden speelt het team
op maandagavond in de Bloemhof
en de uitwedstrijden zijn op andere avonden gedurende de week.
Het trainingsseizoen is nu afgelopen, maar vanaf september beginnen de trainingen weer. Lijkt het jou
leuk om plaats te nemen in dit heren volleybalteam? Laat dit dan weten via patrickvdhoek18@gmail.com
of bel naar 0297-343758.

Qui Vive viert 50-jarig
bestaan met feestweekend
De Kwakel - Op 23 juni 1963 werd
de Uithoornsche Hockey Club Qui
Vive door een aantal pioniers in het
Rechthuis opgericht. In die tijd werd
er al wel in Amstelveen hockey gespeeld, maar Jef Smelt, Louk Lapikas, Loes Bosch en Bert van de Berge vonden samen met de toenmalige Burgemeester Koot dat ook in
de gemeente Uithoorn een hockeyvereniging niet zou misstaan.
En zij hebben gelijk gehad. Inmiddels heeft de club zo’n 1.000 leden
en een fantastisch complex aan de
Noorddammerlaan. In het weekend
van 22 en 23 juni vinden er vele jubileumfestiviteiten plaats en dit weekend is tevens de opmaat voor een
fantastisch en spectaculair jubileumjaar voor Qui Vive. Qui Vive heeft
niet altijd aan de Noorddammerlaan
gespeeld. Het eerste terrein lag op
de plaats, waar nu het nieuwe busstation staat. In 1968 vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie. Vanaf dat moment is het de club
voor de wind gegaan. Qui Vive was
één van de eerste verenigingen met
een kunstgrasveld en profiteerde
mee met de stijgende populariteit
van hockey in Nederland en groeide gestaag door naar de genoemde

1.000 leden. Qui Vive heeft nu 10 seniorenteams en ruim 60 jeugdteams,
met ook nog eens een 35 zaalteams.
Leden van Qui Vive komen niet alleen uit Uithoorn maar uit de gehele regio, met name uit Aalsmeer en
Kudelstaart. De bijbehorende uitbreiding van het complex ging ook
verder en inmiddels heeft de club
4 kunstgrasvelden en behoort het
complex tot één van de mooiste
van Noord-Holland. Na de vreselijke brand aan het begin van het vorige decennium, waarbij de beroem-

Geslaagde deelname aan The Battle

Team HelioHeroes overtreft
eigen verwachtingen

Geslaagd na vislessen van
hengelsportvereniging
Aalsmeer - In de week van 11
tot en met 15 juni heeft Vislust
Aalsmeer weer vislessen gegeven
aan 18 kinderen in de leeftijd van 7
tot 13 jaar. Het was voor zowel de leden als voor de kinderen en ouders
of verzorgers een succes. De lessen
bestonden uit een theorie- en een
praktijkgedeelte.
De theorie was werken uit een boek
en luisteren naar de viscoach. De

eerder deze maand, was de route
sneeuwvrij en het weer ideaal voor
The Battle. Door de goede omstandigheden en maanden van voorbereiding, hebben de HelioHeroes leden hun persoonlijke doelen kunnen overtreffen. Sidney Bito liet met
zijn paralympische ambities zien
dat hij goed op weg is. Hij kwam
met 2.02uur als vijfde over de finish en werd tweede in zijn klasse. Mike Tanacs is de enige Ebiker
die zo’n tocht ooit heeft gemaakt en
kwam binnen in een tijd van 5.30

uur. Margret Groot, handbiked pas
sinds enkele maanden en finishte als tweede vrouw. Ed Bijman en
Wim van der Tak werden beide derde in hun klasse. Voor het publiek
en andere handbikers was de finish
van jongste deelneemster Sascha
Verduin (14) een magisch moment.
Zij werd onder veel applaus en gejuich op haar favoriete muziek binnengehaald. Sascha: “Ik heb het
echt zwaar gehad op de helft van de
tocht. Door de inspanning wilden
mijn armen niet meer. Toch ben ik
doorgegaan. Het applaus aan de finish, was het allermooiste moment.”
Sydney Bito: “Mijn mooiste moment
was toen Sascha binnen kwam en
iedereen emotioneel werd.” Wim
van der Tak: “Ik ben door alle toeschouwers langs de weg omhoog
geschreeuwd.” Ed Bijman: “De combinatie van adrenaline voor de start
en de opzwepende muziek vond ik
overweldigend. En natuurlijk het
moment dat ik voor mijn twee concurrenten over de finish ging.” Mike
Tanacs: “Ik besefte pas dat ik samen met mijn buddies een bijzondere prestatie had geleverd toen ik
andere handbikers over de finish
zag komen, met alle vermoeidheid
en emoties die daarbij horen.” Onder het motto ‘Samen overwinnen’
wil de organisatie van The Battle laten zien dat er veel mogelijk is voor
mensen in een rolstoel. Het evenement is een gezamenlijk initiatief
vanuit de acht Nederlandse revalidatiecentra, waaronder Heliomare.
ken. Bovendien hebben de organisatoren Ans van Woensel en Jan
Vrolijk aangegeven na bijna veertien jaar het stokje te willen overdragen. Beiden hebben altijd met veel
plezier de organisatie op zich genomen, echter zowel Ans als Jan hebben geen kinderen meer in de leeftijd die willen deelnemen aan de

praktijk bestond uit het maken van
een eigen vistuigje, het optuigen
van de hengel en het aanzetten van
een haakje. En daarna natuurlijk vissen! De eerste dag werd er helaas
geen vis gevangen, maar de andere dag was er meer succes. Alle 18
jongens en een meisje zijn geslaagd
en kunnen met meer ervaring nu
zelfstandig naar de waterkant om te
gaan vissen.

Avondvierdaagse in trek!
Kudelstaart - Vorige week maandag stond de avondvierdaagse Kudelstaart op het programma en de
animo voor dit wandelfestijn is ieder jaar groeiende. Ook dit jaar was
de groep jongens en meiden, die
al wandelend op ontdekkingstocht
ging, weer groter. Het weer was tijdens de vierdaagse wisselvallend,
maar tijdens de inhuldiging afgelopen donderdag was het droog,
scheen zelfs een mager zonnetje. De
wandelaars werden vooraf gegaan

Ben wint bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis door leden van klaverjasclub
De Geluksvogels. Iedereen, die zin
heeft om te komen klaverjassen, is
van harte welkom. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Het
klaverjassen op 5 juni is gewonnen
door Ben Bon met 6037 punten, op
twee Marco van der Jagt met 5719
punten en op drie is Theo Roeleveld geëindigd met 5643 punten.
De poedelprijs was deze keer voor
Sjaan Bon en Bert van der Jagt met
beide 3422 punten.

Eef wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen en jokeren staan op het programma, er is ook gelegenheid voor
rummicub en hartenjagen. Op donderdag 13 juni is het klaverjassen
gewonnen door Eef van Mourik met
5363 punten, gevolgd door Nico de
Ron met 5065 punten en Riet Bekkers met 5006 punten. De hoogste eer bij het jokeren was voor Gerard de Wit met 118 punten, op twee
Janny Lubbert met 251 punten. Voor
inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Heren 2 van Oradi, v.l.n.r. boven: Patrick van den Hoek, Menno Koehler, Raymon van den Hoek, Wesley Kieftenbelt en Fokke Meijerhof. Beneden: Robert
de Jong, Vincent Heusinkveld en Jurrian Meijerhof.

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
heeft het team HelioHeroes bijzonder veel succes geboekt tijdens The
Handbike Battle in Oostenrijk. Het
team, bestaand uit 5 revalidanten
en 1 leerlinge, stond voor de uitdaging om in een handbike een klim
van 863m te maken welke zich uitstrekt over een route van 20 kilometer. Zij streden tegen teams uit zeven andere revalidatiecentra. Naast
het behalen van persoonlijke prestaties, zijn zij als team in de top 3
geëindigd. Ondanks sneeuwval

de (en beruchte) boerderij van Qui
Vive afbrandde werd een mooi en
modern clubhuis neergezet. Sportief gezien werd het hoogtepunt bereikt in 2010 toen de beide eerste
teams (dames en heren) in de overgangsklasse speelden, de op eenna-hoogste klasse van Nederland.
Nog steeds speelt het eerste herenteam van Qui Vive in de top van de
overgangsklasse en spelen diverse
jeugdteams op zeer hoog niveau. Er
is echter ook veel ruimte voor gezelligheid bij Qui Vive en de meeste
teams spelen weliswaar om te winnen, maar het samen met elkaar in
een team zitten is net zo belangrijk.
Om 15.30 uur start op zaterdag 22
juli het feestweekend met een officiële jubileumreceptie voor oudbestuursleden, sponsoren, buren,
KNHB, collega-hockeyverenigingen, gemeenteraadsleden en andere genodigden. Om 18.00 uur start
dan het Mega Reünistendiner, een
diner in het clubhuis voor bijna 250
oud-leden en leden, in leeftijden variërend van ruim dertig tot ver in de
negentig.
Met diverse hockeyvrienden vanuit onder andere Malta, Spanje,
Zwitserland, Duitsland en Frankrijk
wordt het clubhuis tot in alle hoeken gevuld en zullen vele herinneringen aan vroeger worden opgehaald. Op zondag 23 juni gaat het
feest verder, dan met name voor de
huidige leden van de vereniging en
hun ouders, vrienden en relaties.
Het zondagprogramma start met
een ‘Techniek Trophy Cli

door leden van het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart. Op de vrolijke marsmuziek was de vermoeidheid snel verdwenen en finishten
nagenoeg alle deelnemers met lachende gezichten. De vierdaagse Kudelstaart wordt gezien als een
gezellig en sportief evenement en
op de scholen wordt altijd enthousiast ingeschreven. Echter, de begeleiding is een zorg.
Maar weinig ouders zijn bereid om
ook de wandelschoenen aan te trek-

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
26 juni vanaf 14.00 uur in het Parociehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 12 juni is gewonnen
door Jan Alderden met 5809 punten, op twee Gerrit Kraan met 5238
punten en op plaats drie is Agnes
de Boer geëindigd met 4971 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 21
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
2. Aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Zoals gewoonlijk
staan de koffie en thee weer klaar.
Het koppelkaarten op 14 juni is gewonnen door Plony de Langen en
Tiny van de Polder met 5320 punten,
op twee Greet Haars en Kees Kuggelijn met 5166 punten en op drie
Marja van de Burg en Paolo Molia met 5058 punten. De poedelprijs
was voor Piet Gortzak en Fred Maas
met4084 punten.

vierdaagse. De twee willen dat de
avondvierdaagse een vast evenement blijft in Kudelstaart, dus zoeken ze opvolgers.
Wie zit dit ‘baantje’ wil zitten? Aanmelden kan via jvrolijk@avondvierdaagse-kudelstaart.nl of avanwoensel@avondvierdaagse-kudelstaart.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

alle woningen zijn afgebouwd, dus u kunt
kom n

grut e
z o m et o
av o n r
d
aar d

kant en klaar wonen
voor slimme vogels

tijdens de zomeravond is
het middendek extra gezellig
met gratis hapjes en drankjes!
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kant en klaar wonen in mijdrecht
proost!
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voor slimme vogels

lekker groot terras aan het water!

bezoek ook de modelwoning!

kant en klaar wonen
voor slimme vogels

De Grutto is geen nieuwbouwplan meer
maar een inmiddels volledig gerealiseerde
wijk. Alle woningen zijn gereed, alles
is bestraat en verlicht, de bouwsteigers
zijn verwijderd en de bouwers zijn klaar.
Kortom: De Grutto is af! Nou ja, bijna.
De Grutto is pas echt af als ú er woont!
Tijd om eens een kijkje te gaan nemen
hoe mooi het geworden is: de opzet, het
materiaalgebruik, de indeling, het uitkant en klaar wonen
voor slimme
vogels het dek...
zicht, de ruimte,
het water,
Kom naar de Grutto Zomeravond op
donderdag 27 juni van 17.00 tot 19.00
uur op het middendek van De Grutto.
Uiteraard zijn alle woningen deze avond
te bezichtigen.

eindelijk zomer!

Dorpsstraat 14
3641 ec Mijdrecht
kant en klaar wonen
slimme vogels
t voor
0297
21 29 87
info@vidamakelaars.nl
www.vidamakelaars.nl

heerlijk lichte ruimtes
kant en klaar wonen
voor slimme vogels

nieuwe site + social media online: www.degruttomijdrecht.nl
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Eerste plaats Junior prutpraam

Veel wind, maar zon tijdens
negende junior pramenrace
Aalsmeer - In de ochtend had iedereen
er nog een hard hoofd in, de regen kwam
met bakken uit de lucht. Kan de junior
pramenrace wel doorgang vinden? Volgens de weerexpert zou in de middag de
zon gaan schijnen en deze voorspelling is
voor honderd procent uitgekomen. Even
na het middaguur liet de zon zich zien
en heeft zich daarna de hele middag van
zijn stralendste kant laten zien. Een probleem was wel de stevige wind. Via de site meldde het bestuur van de junior pramenrace dat de zogenaamde stormroute gevaren zou gaan worden. En dit betekent, niet het open water op, maar een
extra rondje op de Kleine Poel. Het werd
geen kortere tocht, want de aangepaste
route bleek zelf meer tijd te kosten. Voor
ongeveer 300 kinderen kwam tijdens
de negende editie het thema ‘Ik droom
van…’ uit. Met vrolijke gezichten zaten ze
in de pramen en bokken en veelal werd
vol overgave de opdrachten uitgevoerd.
De Junior Stoppies werden als eerste geklokt bij de finish, maar het team bleek
niet alle opdrachten naar behoren uitgevoerd te hebben. Geen eerste plaats
dus, maar uiteindelijk als tiende eindigen
is ook een prima resultaat. Zes was het
startnummer van dit enthousiaste team.
Toch wel van de partij was captain Willem van de Polder. Hij had aangegeven
te stoppen, maar voor zijn kleinkinderen
startte hij toch weer graag de Penta. Het
team Aprameja boekte een prima resultaat (plaats zes) en mocht ook nog eens
de Jan Stenhuis bokaal in ontvangst nemen. Dit omdat het team als eerste de
negende editie mocht gaan varen. Aan
de ‘grote’ race doet Willem overigens niet

meer mee, evenals captain Bas Spaargaren van De Stoppies zo goed als zeker de
race niet meer op het water gaat beleven.
De categorie snelle teams zal tijdens de
pramenrace in september een verrassende winnaar kennen! De negende junior
pramenrace is gewonnen door de Junior prutpraam. Een ware inhaalslag heeft
dit team gemaakt, want van startplek 23
naar een nummer 1 notering is stipt varen en goed de opdrachten uitvoeren! Op
twee de Reebonkies. Eveneens een prima notering, het team mocht als achtste
starten. Chapeau voor de nummer drie,
de Club. Het team mocht als 28ste starten en dan toch zo hoog eindigen, prima gedaan!
De volledige uitslag van de
negende junior pramenrace
met thema ‘Ik droom van...’
1. Junior prutpraam (beker)
2. De Reebonkies (beker)
3. De Club (beker)
4. Junior stenhuis maatjes
5. De vlijtbuiters
6. Aprameja

7. Magic praam
8. De rockkids
9. Aaltje bagger junior
10. Junior stoppies
11. De ideale schoonzonen
12. Bel je me
13. Het tiger team
14. Scouting
15. Oosteinder 2 Young & Famous
16. De ketelbinkjes
17. De dromers
18. De (B) engeltjes
19. Ok team 1
20. Hakuna Matata
21. De mini spietjes
22. De schorre Keeltjes
23. Moppies world
24. Draken jagers
25. Ok team 2
26. De wijze Keesjes
27. Blik, black en bjoetiful
28. Feesterij de Bok
29. Oosteinder 3 Het Feestbeest
30. Oosteinder 1 De Kokkies
31. De mini Baron
32. Yoyojozefgang
33. Tuutenblik
34. Zuidooster boys
35. Last minute 2
36. De Tokkies
Overige prijzen: Jan Stenhuis Sportbokaal: Aprameja. Het gebroken trekkoordje: De ideale schoonzonen. Inleveropdracht (etentje): Last minute 2. Juryprijs Vet Coolste Praam (mok): Moppies
World. Rode lantaarn: Blik, black and
bjoeiteful. Omkoopprijs (gevulde tas):
Oosteinder 1 De Kokkies.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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