
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Aanhouding om 
cocaïne
Aalsmeer - Om tien voor half 
vier in de nacht van zaterdag 13 
op zondag 14 juni zijn door per-
soneel van een horecagelegen-
heid in de Zijdstraat twee be-
zoekers aangehouden en over-
gedragen aan de politie. De be-
waker had gezien dat er gehan-
deld werd in drugs. Een 19 jarige 
inwoner bleek inderdaad coca-
ine gekocht te hebben van een 
24 jarige bezoeker uit Amster-
dam. De cocaïne was verpakt in 
twee enveloppen. De beide man-
nen zijn meegenomen naar het 
politiebureau voor verhoor. In de 
middag zijn de twee heen ge-
zonden. Justitie gaat de boetes 
bepalen.
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Het beste personeel op de juiste plekHet beste personeel op de juiste plek

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Bewonersavond dinsdag 23 juni 20.00 uur in gemeentehuis

start participatie rond concept 
startnotitie Zwarteweg 

dinsdag 9 juni 2015 heeft het college van Burgemeester en 
wethouders de concept startnotitie Zwarteweg vrijgegeven voor 
inspraak. om iedereen hierover te informeren organiseert de 
gemeente op 23 juni van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 
19.30 uur) in het gemeentehuis. iedereen die hierbij aanwezig 
wil zijn is van harte welkom.

Het deelgebied Zwarteweg is onderdeel van het project “De Tuinen 
van Aalsmeer”. Het totale project richt zich op de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg en de invulling van de onbebouwde 
gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen. 

Wethouder Jop Kluis: ‘Het doel is in het plangebied woningen te 
realiseren. De ruimtelijke  invulling van dit woongebied zal aansluiten 
bij de wijken Stommeer en overwegend bestaan uit grondgebonden 
woningen.’

geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van 
belanghebbenden voordat ze het Programma van Eisen definitief vast-
stellen. Van 17 juni tot en met dinsdag 8 juli 2015 ligt de concept start-
notitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen 
op de bewonersavond van 23 juni worden ingediend. Mocht u geen tijd 
hebben om naar de informatieavond te komen kunt u tot en met 8 juli 
2015 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: Het College van 
Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Zwarteweg of via een e-mail naar: 
info@aalsmeer.nl  onder vermelding van: ‘Reactie startnotitie Zwarteweg’. 

Na 8 juli 2015 worden de reacties verwerkt en wordt de startnotitie met 
alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling voorgelegd aan het 
college van Burgemeester en Wethouders. Daarna start het opstellen van 
het ontwerp bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden 
gebracht. 

meer informatie 
Het concept Programma van Eisen is na de informatiebijeenkomst 
te downloaden op: www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer

Onteigeningen voor Tuinen van Aalsmeer afgerond

Vertraging aanleg Nieuwe 
Aalsmeerderlaan
Aalsmeer - Over de grondexploita-
tie voor het project De Tuinen van 
Aalsmeer ging het donderdag 11 ju-
ni in de vergadering van de com-
missie Maatschappij en Bestuur. 
Het project kent nogal wat tegen-
slag. Gestart in een periode dat de 
woningmarkt fl oreerde en er gunsti-
ge economische perspectieven wa-
ren. Er is daarom door de gemeen-
te op voorhand geïnvesteerd in ver-
werving en projectontwikkeling. De 
situatie is veranderd, zoals ieder-
een weet. Een gedoceerde ontwik-
keling van het project is nu de stra-
tegie van de gemeente. Er worden 
geen onnodige risico’s meer geno-
men. Momenteel is de aanleg van 
de Nieuwe Aalsmeerderlaan in volle 
gang. Wie echter denkt hier volgend 
jaar gebruik van te kunnen maken, 
heeft het mis. “Het zou in 2017 klaar 
moeten zijn”, zo antwoordde wet-
houder Jop Kluis op een vraag van 
Dirk van Willegen van het CDA. Al-
le fracties gaven aan enigszins on-
gerust te zijn over de voortduren-
de vertraging van het project. Kluis 
zei deze zorgen te begrijpen en gaf 
aan dat het college ook zo spoedig 
mogelijk verder wil. “We zijn wel al 
begonnen”, zo zei hij ook. De voor-
belasting met zand voor de Nieu-
we Aalsmeerderlaan wordt momen-
teel gerealiseerd op 1/3 deel van het 
tracé nabij de Stommeerkade. Het 
aanbrengen van de voorbelasting 
neemt echter geruime tijd in beslag. 
Dit omdat de weg op een waterke-
rend dijklichaam wordt aangelegd. 
Het gevolg is dat een aanzienlijk deel 
van de kosten (verharding, verleg-
gen kabels en leidingen en inrich-
ting) pas in een later stadium gere-
aliseerd kunnen worden dan dit jaar. 
“Een belangrijk deel zal pas in 2017 
gerealiseerd worden”, aldus het col-
lege in het voorstel aan de fracties. 
Deze vertraging kost natuurlijk geld. 
“Per saldo levert dit een licht nega-
tief effect op voor de grondexploi-
tatie van 41.000 euro”, vervolgt het 
college. Een schijntje eigenlijk, want 
de grondexploitatie van het project 
De Tuinen van Aalsmeer is onlangs 

vastgesteld met een tekort van 16,8 
miljoen euro. De Nieuwe Aalsmeer-
derlaan wordt een belangrijke scha-
kel voor de lokale wegenstructuur. 
Zeker als de oude N201 afgewaar-
deerd wordt. Vooralsnog kan de ge-
meente nog niet aanvangen met de-
ze herinrichting. De Provincie is nog 
eigenaar van de weg, waarvan de 
gemeente de naam wel al heeft ver-
anderd in Burgemeester Kastelein-
weg. Pas in oktober vindt de over-
dracht plaats. Wethouder Kluis be-
loofde dat hierna snel een aanvang 
wordt gemaakt met een nieuwe in-
richting. “We zitten nu in de ont-
werpfase.” 

Onteigeningen
Voor de rest heeft de gemeente het 
wat dit project betreft nu einde-
lijk goed op een rij. De laatste on-
derhandelingen over onteigeningen 
zijn positief afgerond. “Maar”, zo 
vervolgde Kluis: “Dat wil niet zeg-
gen dat de gronden al leeg zijn en 
we kunnen beginnen. Er moeten 
nog schuurtjes en gebouwtjes weg-
gehaald en gesloopt worden.” 
De Tuinen van Aalsmeer wordt 
voor de helft gevuld met sociale 
en goedkope koop- en huurwonin-
gen. De fracties gingen akkoord met 
de extra kostenpost voor de Nieu-
we Aalsmeerderlaan. Unaniem zelfs 
en nog een keer over dit onderwerp 
praten, hoeft van allen niet. Het 
wordt een hamerstuk in de raads-
vergadering van donderdag 25 juni.

Zware kost en stabiliteit
De Tuinen van Aalsmeer, kwam net 
als Greenpark Aalsmeer en bouw-
projecten als Nieuw Calslagen, het 
Lijnbaangebied, Dorpshaven Noord 
en onder andere de Zuiderkerk fi -
nancieel aan de orde in het voorstel 
over actualisering van grondexploi-
taties. Begroot zijn de te verwach-
te totale opbrengsten en de te ver-
wachte totale kosten van de lopende 
grondexploitaties. Er is een fors te-
kort, zo begrepen de fracties, maar 
de vele bedragen die genoemd wor-
den, waren niet voor allemaal be-

grijpelijk. “Ik was de weg kwijt bij 
het lezen van het stuk”, zo maakte 
Ronald Fransen van PACT zijn ver-
warring duidelijk. “Zware kost”, zei 
ook Bram Heijstek van HAC. Dirk 
van der Zwaag van de VVD vond dat 
de gemeente best met een begrijpe-
lijker overzicht kan komen. Volgens 
Dirk van Willegen van het CDA ke-
ken de collega’s verkeerd tegen het 
voorstel aan. Niet gaan optellen en 
aftrekken, maar kijken hoe de pro-
jecten lopen en of er winst of verlies 
is. Portefeuillehouder Jeroen Nobel 
loste het ‘probleem’ diplomatiek op. 
Hij gaat een besloten bijeenkomst 
beleggen om dit met elkaar extra te 
bespreken. Hij gaf ook aan te gaan 
werken aan een meer heldere en 
transparante methode. Zijn bena-
dering werd gewaardeerd door al-
le fracties. 
Het laatste onderwerp ter behan-
deling waren de jaarstukken. PACT 
was kritisch over de hoge belo-
ning van de gemeentesecretaris 
die nu alweer drie jaar ingehuurd 
wordt. Portefeuillehouder Jeroen 
Nobel wond hier geen doekjes om. 
De interim blijft, zolang hij dat wil. 
“U heeft mij gekregen vanwege ge-
beurtenissen. Ik wil eerst rust met 
elkaar vinden, gesprekken voeren 
en onderzoeken. Stabiliteit is daar-
bij belangrijk. Ik ben scherp op de 
portemonnee, dus hij blijft tot we op 
het juiste spoor zitten.” En dat was 
het, einde vergadering. Geen sche-
ve gezichten hoor, de fracties wa-
ren tevreden. Ik ga met een geluk-
kig gevoel naar mijn vrouw”, zei Dirk 
van der Zwaag net voor de hamer-
slag klonk. 

Ambassadeurs Joop en Frits 
bij testrit Ride for the Roses
Aalsmeer - Afgelopen zondag 14 
juni vond de testrit plaats voor de 
Ride for the Roses in september. Het 
startschot werd bij veiling FloraHol-
land gegeven door wethouder Ad 
Verburg. Oud-burgemeester Jobke 
Vonk reed deze dag (nog) niet mee, 
voor haar een prachtige plek in de 
volgauto van de Ride for the Roses. 
Aan de testrit nam de bekende wiel-
renner en Tour de France kampioen 
Joop Zoetemelk deel. Hij is ambas-
sadeur van de Ride for the Roses, 
net als sportverslaggever Frits Ba-
rend, die ook meefi etste. De testrit 
eindigde bij The Beach, waar ook de 
toerrit voor klassieke auto’s en mo-
torfi etsen ‘Aalsmeer Roest Niet’ fi -
nishte. De wielrenners werden wel-
kom geheten door voorzitter Al-
bert Vuil van de Ride for the Roses 
en burgemeester Jeroen Nobel. En-
thousiast geworden door het ver-

haal van de bekende wielrenners 
of de deelnemers, die allen zeiden 
een prachtige tocht te hebben gere-
den? Meedoen  aan de Ride for the 
Roses, waarvan de opbrengst gaat 
naar de kankerbestrijding (huidkan-
ker), kan nog steeds. Er zijn zowel 
routes voor recreanten (25 en 50 ki-
lometer) als doorgewinterde wiel-
renners (100 kilometer). Kijk voor 
meer informatie en inschrijving op 
www.ridefortheroses.nl. Overigens 
zijn vrijwilligers ook hard nodig, dus 
wie een excuus zoekt waarom mee-
rijden geen optie is… Zie ook de 
website voor opgave!

Verslag op website
Een compleet verslag van de test-
rit met reacties van deelnemers en 
meer vandaag, donderdag 18 juni, 
op de website: www.meerbode.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Gewapende overval op 
woning Joke Smitstraat
Kudelstaart - Woensdag 10 juni is 
rond elf uur in de avond een gewa-
pende overval gepleegd in een wo-
ning in de Joke Smitstraat. Vier da-
ders zijn volgens de politie betrok-
ken geweest bij de overval. Eén van 
hen heeft de bewoners bedreigd 
met een vuurwapen. Na de melding 
is de politie met diverse eenheden 
direct in de omgeving op zoek ge-
gaan naar de daders. Ook is de po-
litiehelikopter ingezet en er is hulp 
van inwoners gevraagd via burger-
net. Vooralsnog heeft dit niet geleid 
tot aanhouding, de overvallers zijn 
voortvluchtig. Niet bekend is nog 

of er goederen of geld meegeno-
men zijn en of buiten de bedreiging 
ook geweld is gebruikt. In het be-
lang van het onderzoek wil de po-
litie voorlopig geen verdere mede-
delingen doen. De overvallers wa-
ren zomers gekleed. Eén van hen 
droeg een paarse broek. Mogelijk 
zijn er inwoners die de overval of de 
daders gezien hebben of informatie 
hebben wat een bijdrage kan leve-
ren aan het oplossen van deze laf-
fe daad. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Brandweer redt 
drachtige merrie
Aalsmeer - Op vrijdag 12 juni is 
vanaf het middaguur door de poli-
tie en brandweer met man en macht 
gewerkt om een drachtige merrie 
te redden uit het water bij de Ma-
chineweg. Het paard zat vast in de 
modder van de sloot en kon niet 
uit eigen beweging los komen. De 
brandweer is met diverse wagens 
ter plaatse gegaan, maar bleek niet 
over een passend redmiddel te be-
schikken. De kraanwagen van de 
brandweercollega’s in Den Haag 
bood de juiste hulp. De merrie is 
voorzichtig uit het water getakeld. 
Het dier had eerder van een dieren-
arts een kalmeringsmiddel gekre-
gen. De dierenarts heeft het paard 
na de redding gecontroleerd op 
letsel. Het dier is niet gewond ge-
raakt en haar veulen is ook nog in 
leven. Agenten en omstanders had-
den voor de merrie een strobed ge-
maakt in het weiland, waarop zij 
mocht bijkomen van haar hachelij-
ke avontuur. Inmiddels is het dier 
weer hersteld en loopt alweer rond. 
Hulde aan de leden van de vrijwilli-
ge brandweer die alles op alles heb-
ben gezet om de merrie met succes 
te redden uit de sloot. Wat zou de 
naam worden van het veulen dat 
nog geboren moet worden? Mis-
schien krijgt hij of zij wel de naam 
van één van zijn of haar redders!
Om deze en andere acties, reddin-
gen en hulp te kunnen blijven verle-
nen is de vrijwillige brandweer ove-
rigens naarstig op zoek naar colle-
ga’s. Kijk voor meer informatie op 
de website of stap eens de kazerne 
aan de Zwarteweg binnen.

Geen vechtpartij
Aalsmeer - Om vijf uur in de 
vroege ochtend van vrijdag 12 
juni kreeg de politie een mel-
ding over een vechtpartij, die zou 
plaatsvinden op de Stommeer-
kade. Agenten zijn direct pols-
hoogte gaan nemen, maar er zijn 
geen daders en geen slachtoffers 
aangetroffen. Mogelijk waren de 
groepen er snel vandoor gegaan. 
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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 Kudelstaart, 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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
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en/of tekstmateriaal niet beschik-
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
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schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888Inloopcentrum voor alle senioren
Infomiddag ‘Omgaan met 
dementie, hoe doe je dat?’
Aalsmeer - Vanaf 1997 heeft  het 
ontmoetingscentrum van zorgcen-
trum Aelsmeer zich ontwikkeld tot 
centrum voor dementie. Het ontmoe-
tingscentrum heeft deskundige me-
dewerkers, beschikt over veel infor-
matie en veel dagbestedingsmogelijk-
heden voor mensen met Alzheimer of 
vasculaire dementie,  maar is inmid-
dels uitgebreid tot een bredere doel-
groep. Ook mensen met lichamelij-
ke beperkingen kunnen dagbesteding 
krijgen binnen het centrum en daar-
naast biedt het inloopcentrum de no-
dige activiteiten voor senioren in het 
algemeen. Het ontmoetingscentrum 
werkt samen met Mantelzorg en Meer 
en organiseert een informatiebijeen-
komst op donderdag 25 juni  voor ie-
dereen die persoonlijk of  beroepsma-
tig  belangstelling heeft of betrokken is 
bij iemand met dementie. Casemana-
gers Addy de Jager en Ietje de Groot 

zijn gastspreker en zullen vanuit hun 
professie uitleg geven over omgang 
met dementie. De brochure van Alz-
heimer Nederland wordt hierbij ge-
hanteerd.  Iedereen is uitgenodigd om 
deze bijeenkomst bij te wonen, u kunt 
als dochter of zoon meer willen weten 
over de gevolgen van schade aan het 
brein, u kunt als partner willen weten 
of er werkelijk sprake is van dementie 
of meer vergeetachtigheid, u kunt ook 
als zorg professional uw kennis willen 
verbreden. Natuurlijk kunt u op de-
ze manier ook een stukje van de sfeer 
proeven in het ontmoetingscentrum in 
de Kanaalstraat. Voor informatie en in-
schrijving (niet verplicht wel handig) 
kunt u contact opnemen met de co-
ordinator van het ontmoetingscen-
trum Ellen Millenaar via 06-22468574 
of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl . De bijeenkomst is van 13.30 tot cir-
ca 15.00 uur. 

Boswandeling met Zonnebloem
Rijsenhout - Op 21 mei zijn vijf vrij-
willigers van de Zonnebloem met 
zes gasten naar het Amsterdamse 
Bos gegaan voor de jaarlijkse bos-
wandeling. Er is koffie gedronken bij 
de Geitenboerderij en daarna is een 
rondje bos gemaakt met de gasten 
in de rolstoel. Het weer klaarde tij-
dens de wandeling op en zelfs de 
zon brak door. De gasten genoten 
van de mooie kleuren van alle strui-
ken en bloemen. Pannenkoeken en 

ijs zijn genuttigd bij boerderij Meer-
zicht. Het weer was zo goed gewor-
den dat de groep heerlijk op het 
zonnige terras kon zitten. Tot slot is 
nog een rondje bos gemaakt, waar-
na de terugreis naar Rijsenhout in-
gezet werd. 
“Het was heerlijk om te zien en te 
horen hoe de gasten hebben geno-
ten van dit uitje en wij hebben het 
ook een heel gezellige dag gevon-
den”, aldus de vrijwilligers.

Voetbaltalent in 
jeugddienst

Rijsenhout - Zondag 21 juni is er 
een speciale jeugddienst in dorps-
huis de Reede in de Schouwstraat. 
Joshua Agteres, bekend als free-
styler, komt over zijn voetbaltalent 
praten. Tijdens de dienst zal hij ook 
zijn voetbaltalent laten zien en na 
de dienst geeft hij een clinic aan de 
aanwezige jeugd. Iedereen is van 
harte welkom, de dienst begint om 
10.00. En trek lekker je voetbalkle-
ding aan!

Cheques OSA voor Nepal
Aalsmeer - Opnieuw zijn subsidie-
cheques door OSA verstrekt aan 
Joke van der Zwaan en Yvon Griesse 
voor Sapana Village Social Impact, 
SVSI in Nepal en aan een delega-
tie van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer voor het Anandaban Le-
pra Ziekenhuis in Kathmandu, Ne-
pal. Via een benefietfestival op 7 ju-
ni en giften is voor SVSI het fantas-
tische bedrag van 12.300 euro in-
gezameld. Er werd daarom dan ook 
een cheque van 2.500 euro namens 
de gemeente aan de dames over-
handigd. Meer informatie over hulp 
aan Nepal is te vinden op: www.
svsi.com of http://www.nepalbene-
fiet.webs.com.Via een extra collec-
te gehouden in mei en giften is er 
door de Doopsgezinde Gemeen-

te Aalsmeer een bedrag van 1.250 
euro opgehaald. De penningmees-
ter van OSA, Stef Holling mocht dan  
ook als verdubbeling een cheque 
van 1.250 euro overhandigen. 

Het geld zal besteed worden voor 
extra hulp aan de inwoners van Ne-
pal die het ziekenhuis bezoeken na 
de aardbeving.

Meer informatie is te vinden op de 
website van Stichting Leprazending 
Nederland: www.leprazending.nl

hof woord-communieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 10.30u. in Kar-
melkerk eucharistievering met Sa-
muel m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Russisch-orthodoxe diensten. Za-
terdag 17.30u. avondgebied. Zon-
dag 10u. Goddelijke liturgie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
jeugddienst met Joshus Agterus.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. Eucharistieviering  
met L. Aarts met m.m.v. kinderkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag tienerdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. doopdienst. Dopen 
vindt plaats bij het surfeiland. Spre-
ker: Manuel van Dam. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds.  
K.T. de Jonge en 16.30u. met ds. H. 
Biesma.

 Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Chris-
tine Schlette. Collecte voor CPT. 
Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: 
W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag dienst om 10u. met ds. 
P.J. Stam uit Katwijk. Organist D. 
Vermeulen.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J.C. Schaeffer uit 
Nunspeet en 18.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. in zorgcentrum 
Aelsmeer euch.viering met L. See-
boldt. Zaterdag 17u. in Klooster-

Zondag 21 juni 

Corso-ontwerper en kunstenaar 
Frits Vogel overleden

Aalsmeer - Afgelopen week, op 
vrijdag 12 juni, overleed kunstenaar 
en voormalig artistiek leider van het 
Aalsmeerse bloemencorso Frits Vo-
gel. Hij werd 83 jaar. Vogel overleed 
na een ziekbed van twee maanden 
in een ziekenhuis in Lille aan de ge-
volgen van een longontsteking.
Frits Vogel werd in 1931 in Vlaardin-
gen geboren als zoon van een bloe-
mist en antiekhandelaar. Voor zijn 
doorbraak als kunstenaar werkte hij 
onder meer als arrangeur en ont-
werper van stands op bloementen-
toonstellingen en beurzen. Zijn ar-
tistieke talent leverde hem een be-
noeming op tot ontwerper van het 
bloemencorso van Aalsmeer, dat 
hij vanaf 1968 zou vormgeven. Het 
corso maakte onder zijn impuls een 
grote ontwikkeling door. Frits Vo-
gel gold als een vernieuwer, die het 
corso van een rijdende bloemen-
tentoonstelling transformeerde tot 
een bloemrijk straattheater. Hij in-
troduceerde nieuwe materialen en 
zijn ontwerpen vielen op door het 
uitbundige kleurgebruik, zijn han-
delsmerk als kunstenaar. Vogel be-
gon te werken met maquettes, die 
voor de corsocomités duidelijker 
waren dan de gebruikelijke schets-
ontwerpen. Ook integreerde hij de 
tractors voor de praalwagens in het 
totale ontwerp en stimuleerde hij de 
comités om meer te doen aan het 

‘spel op de wagen’. In totaal ont-
wierp Vogel tot en met 1989 maar 
liefst 22 corso’s. Het Aalsmeerse 
evenement groeide uit tot een be-
grip met jaarlijks vele tienduizenden 
bezoekers. Aan de samenwerking 
kwam een einde toen de ontwerper 
zich beknot voelde in zijn artistie-
ke vrijheid. De band met Aalsmeer 
bleef echter. In de Franse Auverg-
ne, waar hij zich in de jaren zeventig 
had gevestigd, kreeg hij geregeld 
Aalsmeers bezoek. Ook exposeer-
de hij diverse malen in Aalsmeer, 
waaronder in het gemeentehuis, de 
bloemenveiling en voor het laatst in 
2012 in het Oude Raadhuis. 

Als beeldend kunstenaar had Vogel 
met zijn coloristische schilderijen 
bewonderaars in binnen- en bui-
tenland. Ook maakte hij sculpturen, 
die door The New York Times eens 
werden geprezen als meesterwer-
ken. Zijn werk kenmerkte zich door 
een intense behandeling van kleur. 
Zelf noemde hij zijn stijl “abstract-
impressionistisch, balancerend op 
de rand van het figuratieve”. Voor 
veel van zijn schilderijen liet hij zich 
inspireren door het landschap van 
de Auvergne. De afgelopen tien jaar 
woonde en werkte hij op het Indo-
nesische eiland Bali.

Door Constantijn Hoffscholte

IN MEMORIAM:

Cheque OSA voor Free a Girl
Aalsmeer - Op  11 juni is een 
subsidiecheque door OSA 
verstrekt aan Erwin de Bruin 
en Ingrid Claassen voor hun 
actie voor Free a Girl. Jonge 
kinderen vanaf 5 jaar wor-
den verkocht (vanwege ar-
moede), onder valse voor-
wendselen meegenomen en 
ontvoerd. Worden verkocht 
aan bordelen en deze meis-
jes zitten opgesloten in hou-
ten hokjes van 1 bij 2 me-
ter met alleen een matras er-
in. Het deurtje gaat elke dag 
20 tot 30 keer open en wor-
den elke keer misbruikt door 
mannen, mishandeld en moet 
stroomstoten bewerkt. Een 
tiental  Aalsmeerders onder 
begeleiding van  Ingrid Claa-

sen liet  zich voor het 4e jaar 
12 uur opsluiten in een hok-
je tijdens de Lock me Up ac-
tie welke van 2 tot en met 7 
juni plaatsvond. Deze ac-
tie was bedoeld om verbete-
ring in het lot van deze meis-
jes te kunnen brengen. Ge-
durende deze actie werd ruim  
7.500 euro opgehaald. Pen-
ningmeester Stef Holling van 
OSA mocht  als ‘de maximale 
door  OSA uit keren verdub-
beling’ een cheque van 2.500 
euro overhandigen. Meer in-
formatie is te vinden op de 
website op www.lockmeup.
nl en www.freeagirl.nl. Wie 
meer informatie over OSA 
wil, kan kijken op: www.osa-
aalsmeer.nl.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/









Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Boomgaard 27 (Z-2015/021567), het plaatsen van een 

steiger (verzonden 15 juni 2015);
- Touwslagerlaan 45 (Z-2015/019995), het realiseren van 

een ligplaats en het verplaatsen van de beschoeiing aan 
de achterzijde van de woning (verzonden 15-06-2015);

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 212 (Z-2015/029004), het oprichten van een 

aanbouw aan de achtergevel;
- Jac. P. Thijsselaan 1 (Z-2015/028375), het aanpassen en 

vergroten van 2 uitbouwen tot 1 uitbouw, het wijzigen 
van de gevel en kappen van een dennenboom; 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 22 (Z-2015/032684), het verwijderen 

van asbestverdachte bronnen uit een gasstation en de 
gasset zelf (verzonden 15-06-2015);

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 2 (Z-2015/029795), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. KDV Solidoe
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

terrasVerGunninG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Uiterweg 32 (Z-2015/0025510), Stichting Historische 

Tuin (ontvangen 1 mei 2015);

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 116 (Z-2015/024931), Midget Golf Club 

Aalsmeer (ontvangen 29 april 2015);
- Uiterweg 32 (Z-2015/0025510), Stichting Historische 

Tuin (ontvangen 1 mei 2015);

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Raadhuisplein 16 (Z-2015/027023), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);
- Zijdstraat 60 (Z-2015/019824), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);
- Dorpsstraat 15 (Z-2015/017394), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);

officiële mededelingen
18 juni 2015

raadsVerGaderinG oP donderdaG 25 juni 2015

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 25 juni 2015, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 19.00 uur.
De voorzitter van de Raad, J.J. Nobel 

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

19.00 R-1. 1.  Opening door de voorzitter de heer 
   J.J. Nobel
   Overlijden van de heer D.N. 
   van Leeuwen, ereburger
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 28 mei 2015
  4. Ingekomen stukken

  HAMERSTUKKEN

19.15 R-2 Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 
  2015-2025
 R-3 Project De Tuinen van Aalsmeer

  BEHANDELSTUKKEN

19.20 R-4 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Aalsmeer-Dorp’
19.35 R-5 Vaststelling bestemmingsplan ‘Horeca-
  voorziening Kudelstaartseweg 295-297’
19.50 R-6 Verklaring van geen bedenkingen ten 
  behoeve van de aanvraag omgevings-
  vergunning voor de tijdelijke buiten-
  schoolse opvang om te zetten naar een 
  permanente buitenschoolse opvang
20.00 R-7 Uitvoeringsprogramma Werken Buiten-
  ruimte Aalsmeer 2015-2016
20.10 R-8 Voorkeur scenario realisatie Sporthal 
  Hornmeer
20.30 R-9 Beschikbaarstellen krediet in verband 
  met aankoop Fort Kudelstaart
20.55 R-10 Beschikbaarstellen krediet in verband 
  met aankoop Oude Veiling, Marktstraat 19 
  te Aalsmeer
21.10 R-11 Actualisering grondexploitaties ultimo 
  2014
21.25 R-12 Jaarrekening Gemeenschappelijke 
  Regeling Openbare Gezondheidszorg 
  Amstelland 2014 en de begroting 2016
21.35 R-13 Vaststellen fractiebudgetten 2014/2015
21.45 R-14 De jaarstukken 2014 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accoun-tantscontrole jaarrekening 2014 
  (Verslag van bevindingen)
22.05 R-15 Lentenota 2015
23.35 R-16 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 
  op het financieel perspectief van de 
  Lentenota 2015
23.45 R-17 Motie Vreemd aan de orde van de dag
23.55  Vragenkwartier

  SLUITING
 

1e wijZiGinG BestemminGsPlan Green Park 
aalsmeer deelGeBieden 9 en 10, 
jaPanlaan/thailandlaan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, inge-
volge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het wij-
zigingsplan ‘1e Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japan-laan/Thailandlaan’ (IDN : 
NL.IMRO.0358.05H-OW01). Er komt een bedrijf in één bouw-
laag op een kavel Thailandlaan hoek Japanlaan in deelgebied 
9 en 10 van Green Park Aalsmeer. Aan deze ontwikkeling 
kan medewerking worden verleend met toepassing van de 
in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegd-
heid. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om 
de verkaveling aan te passen. Het perceel is gelegen in het 
noordelijk deel van Aalsmeer, aan de oostzijde, tegen de 
grens aan van Amstelveen, de Legmeerdijk. Het is gelegen 
ten noord-oosten van de bloemenveiling Flora Holland, ten 
zuid-westen van Oosteinde. Het is gelegen tussen de wegen 
Hornweg (noord), Machineweg (west), Legmeerdijk (zuid) en 
de nieuwe N201 (oost).

ter informatie
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 19 juni t/m 30 juli 
2015:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, al-
leen op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met de behandelend ambte-
naar via tel. 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-stelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30 uur);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.05H-OW01;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeninGstijden Balie BurGerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPreken in de commissieVerGaderinG 
oVer een GeaGendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

oVeriGe loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

serVicePunt Beheer en uitVoerinG 
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

ter inZaGeleGGinG ontwerPBestemminGsPlan 
‘1e herZieninG BestemminGsPlan schinkelPolder 
- teGenoVer mr. jac. takkade 8’ en 
ontwerPBesluit hoGere Grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015 
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de 
geprojecteerde woning.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen aan de rand van het glastuin-
gebouw Schinkelpolder. Op dit moment is het perceel in ge-
bruik als schapenweide. Het bestemmingsplan beoogt een 
woning onderaan de dijk van de Mr. Jac. Takkade mogelijk 
te maken, aansluitend op de overige woonbebouwing langs 
de dijk. Initiatiefnemers van het plan zijn de eigenaren van 
het aan de andere zijde van de dijk gelegen kwekersbedrijf. 
Het betreft één van de laatste bedrijven die nog actief is in 
de voor Aalsmeer zo kenmerkende seringenteelt. De nieuwe 
woning in de nabijheid van het bedrijf is van belang voor 
een efficiënte bedrijfsvoering en waarborgt dat het bedrijf 
ook in de toekomst voortgezet zal kunnen worden. Het be-
houd van het cultureel erfgoed van de trekheestercultuur is 
een belangrijke overweging om in dit geval aan het verzoek 
om een woning te mogen oprichten in de nabijheid van het 
bedrijf medewerking te geven. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 
weken van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01B-OW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmings-
plan ‘bestemmingsplan Mr. Jac. Takkade t.o. nr. 8’. Ziens-
wijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden 
ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het industrielawaai van in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk 
zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt 
daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor 
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het 
betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken 
tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
met ingang van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015. Het ontwerp-
besluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van 
Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde 
openingstijden en via de website van Aalsmeer (als bijlage 
bij het bestemmingsplan). Belanghebbenden kunnen gedu-
rende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast 
te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden ‘Mr. Jac. Takkade t.o. nr. 8’.

wet alGemene BePalinGen omGeVinGsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/032558); het plaatsen van 2 

reclamepijlen nabij de entree Merkur Casino; (ontvangen 
11 juni 2015);

- Wilgenlaan 16 ( Z-2015/032555); het verwijderen van 
een dakkapel aan de voorzijde en het terugplaatsen van 
grotere dakkapel; (ontvangen 10 juni 2015)

- Herenweg 81 (Z-2015/032553); het wijzigen van bestem-
mingsplan t.b.v. het vestigen van een B&B in woonhuis; 
(ontvangen 10 juni 2015);

- Herenweg 83 (Z-2015/033480); het renoveren van een 
monumentaal pand, het plaatsen van een nieuwe kap en 
3 kapellen en het wijzigen van de gevel (ontvangen 16 
juni 2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 265 (Z-2015/033043), het verwijde-

ren van asbesthoudende dakplaten (ontvangen 11 juni 
2015);

- Rietwijkeroordweg 22 (Z-2015/032684), het verwijderen 
van asbestverdachte bronnen uit een gasstation en de 
gasset (ontvangen 11 juni 2015);

Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
18 juni 2015

collectes

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

collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/012032), Collecteren voor 

kinderen in tehuizen van 13 t/m 19 december 2015 (ver-
leend 15 juni 2015)

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Weteringstraat 8, Zijdstraat 60 (Z-2015/029985) Tropical 

Night op 25 juli 2015 (ontvangen 28 mei 2015);
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/031493) WesteinderWater-

Week op 26 juni t/m 5 juli 2015 (ontvangen 04 juni 2015);
- Kudelstaartseweg (Z-2015-030875) Jeugdkampioenschap 

powerboat op 28 juni 2015 (ontvangen 03 juni 2015);
- Buitenlocatie tegenover huisnummer 26 in de Beatrixstraat 

(Z-2015/030315) BBQ op 27 juni 2015 (ontvangen 01 juni 
2015);

- Wim Kandreef 2 (Z-2015/031821) Junioren Kamp van 26 
t/m 28 juni 2015 (ontvangen 03 juni 2015)

evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:

- Route door Kudelstaart (Z-2015/020508) Avondvierdaagse 
Kudelstaart op 22 juni t/m 25 juni 2015 (verleend 9 juni 
2015);

- Route door Aalsmeer (Z-2015/022214) Fitness 5 km Aals-
meer op 27 juni 2015 (verleend 10 juni 2015);

- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2015/016970) Feest-
week Kudelstaart 777 van 14 t/m 21 juni 2015 (verleend 
10 juni 2015);

- The Beach, gelegen aan de Oosteinderweg 247a (Z-
2015/024380) Aalsmeer Roest Niet op 13 en 14 juni 2015 
(verleend 10 juni 2015);

- Raadhuislaan, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat en 

Dorpsstraat (Z-2015/023200)
- Bandjesavond 2015 op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 

2015);

ter inZaGe

t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 
214

t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vervolg van vorige blz.

De jongeren achter het 
Bruggenfestival
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 juni vindt alweer het derde Brug-
genfestival plaats in Oosteinde. Dit 
jaar met een nog grotere groep jon-
geren in de organisatie dan de twee 
voorgaande edities. Een mooie re-
den om dit jaar extra aandacht te 
geven aan de jongeren die schuil-
gaan achter dit festival, maar ook 
hun verhaal. Dit proces begon na-
melijk al meer dan tien jaar gele-
den. Door een tekort aan voorzie-
ningen voor de jeugd werd er veel 
overlast ervaren door de bewoners 
in de wijk. Daarbij was de bouw van 
Nieuw-Oosteinde reeds gestart, 
wat zou betekenen dat op den duur 
nog meer jongeren een plek zou-
den gaan zoeken in deze wijk. Al 
meer dan tien jaar zijn jongeren in 
Aalsmeer-Oost actief om een plek 

voor de jeugd te realiseren in de ei-
gen wijk. 

Verbindende bruggen
Zo werd er een korte film gemaakt 
voor de Aalsmeerse politiek, waarin 
de jongeren hun wijk door hun ogen 
in beeld brachten en vertelden wat 
ze hiervan vonden. Tijdens het ma-
ken van deze film, merkte Benjamin 
Beka op dat de oude en de nieuwe 
wijk letterlijk gescheiden werden 
door bruggen. Nergens kon je van de 
oude wijk naar de nieuwe wijk zon-
der een brug over te moeten. Daar-
bij leek er weinig samenhang te be-
staan tussen de bewoners van Oud-
Oost en Nieuw-Oost. “Hoe gaaf zou 
het zijn”, zegt Ben in de film: ‘Om een 
feest te organiseren op al die brug-
gen, zodat mensen elkaar weer leren 

kennen!” Het idee voor het Bruggen-
festival was geboren. De groep jon-
geren in Oost ging aan de slag onder 
begeleiding van de jongerenwerkers 
van ClickF1 en het eerste Bruggen-
festival was een feit. Niet op de brug-
gen zelf (dit was verkeerstechnisch 
niet te regelen), maar op drie locaties 
in de wijk konden jong en oud elkaar 
ontmoeten onder het genot van al-
lerhande optredens en gezelligheid. 
Doel van de jongeren was de wijk 
dichter bij elkaar te brengen, maar 
toch vooral ook te laten zien dat zij 
geen ‘hangjongeren’ zijn, maar jon-
ge mensen met talent en ambitie, die 
ook een plek in de wijk verdienen. 

Reden tot feest
Aanstaande zaterdag mogen de jon-
geren hun Bruggenfestival weder-

om waarmaken. Dit jaar zijn er zo’n 
15 nieuwe jongeren aangehaakt, de 
nieuwe lichting/generatie, en wordt 
de traditie dus doorgegeven. Het 
harde werk van de jongeren heeft 
zijn vruchten afgeworpen wat bete-
kent dat er nog meer reden is voor 
feest. In samenwerking met de ge-
meente zijn de jongeren bezig om 
‘de keet’, zoals de inloop voor jeugd 
zal gaan heten, in te richten voor de 
opening op 24 juni. Al met al dus een 
enorm succesverhaal voor de jeugd 
van Aalsmeer-Oost. De jeugd no-
digt iedereen van harte uit om met 
hen het Bruggenfestival te komen 
beleven op zaterdag 20 juni van-
af 12.00 uur op het Poldermeester-
plein in Oosteinde. En natuurlijk zijn 
geïnteresseerden van harte welkom 
voor de opening van ‘de Keet’ aan de 
Aalsmeerderweg, tegenover num-
mer 357, op woensdagavond 24 ju-
ni rond 19.30 uur. Voor meer infor-
matie over het Bruggenfestival kan 
gekeken worden op www.brug-
genfestival.nl, www.facebook.nl/
bruggenfestival of volg via Twitter  
(@Bruggenfestival) of Instagram 
(bruggenfestival_). 

Win groenbon 
met voortuin

Kudelstaart - In de laatste week 
van juni en de eerste week van ju-
li gaan 18 juryleden kijken in de 
wijk centrum van Kudelstaart. Ook 
de woningbouw vereniging Eigen 
Haard wil graag dat de tuinen van 

hun woningen worden gejureerd en 
bracht de bewoners in april al op de 
hoogte van dit voornemen. Lever-
de zelfs een zakje bloemzaden af 
en kondigde aan dat Groei & Bloei 
gaan keuren. Voor de tuinen waar-
aan aandacht is besteed en die dus 
meehelpen het staatbeeld op te vro-
lijken zijn groenbonnen beschik-
baar die door de gemeente en de 
afdeling Groei & Bloei beschikbaar 
worden gesteld. 

Naar Artis met de Zonnebloem
Aalsmeer - Een aantal gasten 
van de Zonnebloem is op donder-
dag 11 juni een middagje naar Ar-
tis geweest. Bij de ingang stonden 
medewerkers en stagiaires van de 
ING met rolstoelen te wachten om 
de gasten via onder andere de gi-
raffen naar de koffie met gebak te 
brengen. Daarna was er twee uur 
de tijd om in alle rust door Artis te 
wandelen en de dieren te bekijken. 
Voor veel gasten was het lang gele-

den dat ze in Artis geweest waren. 
Zij hebben genoten, mede omdat 
ook het weer fantastisch meewerk-
te. Na nog een drankje ter afsluiting 
werden de gasten door de stagiai-
res weer naar de hoofdingang te-
ruggebracht waar de twee busjes 
alweer klaar stonden om ze terug 
naar Aalsmeer te brengen. Zowel 
de gasten als de stagiaires kunnen 
terugkijken op een heel geslaagde 
middag.

Collecte Handicap.nl blijft 
van zeer groot belang
Aalsmeer - Van maandag 22 tot en 
met zaterdag 27 juni collecteert Han-
dicap.nl voor mensen met een beper-
king in Nederland. Het geld dat Han-
dicap.nl ophaalt gaat naar het Ango 
Fonds. Vanuit dit Fonds wordt indi-
viduele financiële hulp gegeven aan 
mensen die buiten andere regelingen 
vallen. Ook lokale initiatieven worden 
met de opbrengst ondersteund. Bo-
vendien geeft de Ango sociaaljuri-
disch en financieel advies (zoals be-
lastingadvies) aan mensen met een 
beperking. Ook in 2015 is een collec-
te nog hard nodig! Juist nu er zoveel 
bezuinigd wordt in de zorg en eigen 
bijdragen worden gevraagd, waarbij 
chronisch zieken en gehandicapten 
met een laag inkomen onvoldoen-

de worden gecompenseerd. Voor al-
le zaken, waarbij mensen buiten al-
le andere regelingen vallen, wordt er 
nu meer en meer een beroep gedaan 
op de hulp van het Ango Fonds. Om-
dat steeds meer mensen in financi-
ele problemen komen vanwege hun 
handicap of chronische ziekte is de 
opbrengst van de collecte van groot 
belang. De Ango komt al sinds 1927 
op voor gehandicapten en chronisch 
zieken. De Ango springt bij waar no-
dig is. Veel lokale verenigingen die 
betrokken zijn bij gehandicapten 
en/of chronisch zieken organise-
ren plaatselijk de Handicap.nl collec-
te. Een deel van de opbrengst wordt 
door deze verenigingen besteed aan 
eigen activiteiten.

In Aalsmeer collecteert mevrouw van Zanten al 25 jaar voor Handicap.nl. Ze is 
afgelopen met bloemen in het zonnetje gezet door Anita Bruin (links), collec-
te- contactpersoon van Aalsmeer en Kudelstaart.

Antonius bij Palingrokerij
Kudelstaart - Afgelopen maandag 
15 juni waren de groepen 4 van de 
Antoniusschool te gast bij Palingro-
kerij Rekelhof. Eerst vertelde Theo 
over allerlei spullen die hij had ge-
vonden in zijn netten. Van oud 
speelgoed tot een spongebob sleu-
telhanger en melkkannen tot een 
zeer mysterieus flesje. 
Bij alles had Theo wel iets te ver-
tellen. Na deze prachtige verhalen 
gingen de kinderen naar het aqua-
rium toe, waar krabben, palingen, 
een meerval en nog andere vissen 
zaten. Een paling ontsnapte tijdens 
de uitleg, en kringelde verder op de 
grond. Buiten werd de boot beke-
ken en de vangst van de dag ervoor. 
Een grote paling van circa 28 jaar 

oud, een grote meerval en Chinese 
krabben. De palingen en meerval-
len mochten geaaid worden en de 
echte helden mochten allemaal een 
krab vast houden. 
Nadat Theo de vele vragen, zoals: 
Hoe oud kan een paling worden, 
hoe lang kan een meerval worden 
en kan je meervallen ook eten?, had 
beantwoord, ging de rondleiding 
weer binnen bij de rookoven verder. 
Uiteraard mocht iedereen een stuk-
je paling proeven, en zo vertelde 
Theo de kinderen mogen allemaal 
aanstaande zondag 21 juni terug 
komen tijdens de open dag. De An-
toinus kinderen vonden het zeer in-
teressant en lekker. Dank Theo voor 
deze leuke en leerzame middag!

Plaatsnaambord voor wethouder
JOGG-Aalsmeer officieel gestart 
met drinkwatercampagne 
Aalsmeer - Dinsdag 16 juni was 
een drukke dag voor alle 1200 ba-
sisschoolkinderen in Kudelstaart 
met het grote 777 kids wildwater-
spektakel en de kick-off van de 
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) drinkwatercampagne. Tijdens 
het officiële gedeelte ontving Wet-
houder Gertjan van der Hoeven het 
JOGG plaatsnaambord uit handen 
van André van Schaveren,JOGG-
ambassadeur. De kinderen werden 
’s morgens verrast met een JOGG 
dansspektakel onder leiding van Ju-
vat Westendorp, JOGG-ambassa-
deur en bekend van ‘So you think 
you can dance’, met daarna een 
stoepkrijtwedstrijd, kanorace en een 
gezonde lunch. 
Na de ontvangst van het JOGG 
plaatsnaambord gaf wethouder 
Gertjan van der Hoeven aan waar-
om de gemeente meedoet met dit 
project: ”Als gemeente vinden wij 
het belangrijk dat kinderen vol-
doende kunnen bewegen, sporten 
en gezond eten. Samen met colle-
ga  Ad Verburg wil ik op een positie-
ve manier aandacht vragen voor ge-
zond leven en opgroeien. Met JOGG 
willen we ervoor zorgen dat een ge-
zonde keuze een makkelijke keu-
ze wordt. Vandaag krijgen alle kin-

deren van de 3 Kudelstaartse ba-
sisscholen in het kader van het pro-
ject Drink Water een drinkwaterbi-
don zodat ze op school lekker wa-
ter kunnen drinken.” Om de drink-
watercampagne te promoten is er 
op elke Kudelstaartse basisschool 
een waterambassadeur benoemd. 
Zij gaan ervoor zorgen dat het water 
drinken onder de aandacht van hun 
schoolgenoten blijft. De eerste actie 
is een oproep aan alle kinderen om 
een ‘coole’ slogan te bedenken om 
het waterdrinken te bevorderen. De 
beste slogans komen op posters op 
de scholen te hangen.

JOGG is een landelijk initiatief dat 
zich richt op jongeren (0-19 jaar), 
hun ouders en hun omgeving. Dit 
resulteert in een meerjarig pro-
gramma met allerlei acties zoals 
meer aandacht voor voeding en be-
weging op school, betere sport- en 
speelfaciliteiten en voorlichting aan 
ouders. Het doel is om overgewicht 
en obesitas bij jongeren te vermin-
deren. De gemeente gaat dit sa-
men met het bedrijfsleven, scho-
len, sportclubs en andere organisa-
ties aanpakken. De JOGG-regisseur 
Mariëlle Splinter coördineert de ini-
tiatieven.

Foto-onderschrift bij verhaal Bruggenfestival (2e foto met allemaal pasfoto’s. 
Deze plaatsen bij verhaal)
Van links naar rechts: Bo, Michael, Daan, Manel, Timo, Rick, Michael, Johnny, 
Chris, Kasper, Roy, Sven, Ricardo, Djoena en Chance. 
En dit is ongeveer de helft van de totale organisatie van het Bruggenfestival.
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Muziek
Vrijdag 19 juni:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
* Rockband El Camino in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 22u.
Zaterdag 20 juni:
* Bruggenfestival op Poldermeester-
plein Oosteinde met theater en veel 
muziek van 12 tot 19u.
* Plaspop op Westeinderplas-
sen. Optredens om 20.30, 21.30 en 
22.30u. Slotact Koddespoeltje 23u.
* Optreden Arthur Ebeling in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5 
vanaf 21u.
Zondag 21 juni:
* Afsluiting Flower Festival met op-
tredens Amstel River Singers, saxo-
foonkwart en Aalsmeers Harmonie 
bij Fort Kudelstaart vanaf 15u.
* Live Spuny Boys in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u. 
Vrijdag 26 juni:
* Bluesbone Bluesband in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 27 juni:
* Bandjesavond in Centrum met op-
tredens bij diverse horeca v/a 21u.
Maandag 29 juni:
* Zomerconcert Flora in Snoek-
baarsstraat van 19.30 tot 20.30u. 
Op 6 juli in Kudelstaart in Zonne-
dauwlaan.

Films
Tot en met 25 juni:
* Jurassic World, Cinderella, Bibi & 
Tina, Astrix & Obelix, Home, Jack 
bestelt een broertje, Wiplala, De 
Ontsnapping, Apenstreken en The 
Imitation Game in Crown Cinema, 
Van Cleeffkade.

Exposities
Zaterdag 20 juni:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open 
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
20 en 21 juni:
* Rozenexpositie, thematentoonstel-
ling ‘De Redding van Aalsmeer’ en 
veilingen in Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Open zaterdag en zon-
dag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
Juni:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.

Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Tot en met 21 juni:
* Feestweek 777 jaar Kudelstaart 
met donderdag pubquiz, vrijdag Ku-
delstaart Kulinair, zaterdag beach-
volleybal, solextoertocht en feest-
avond met Peter Beense, Hein Me-
ijer en Kees Markman en zondag fa-
miliedag met fietstochten, kunstrou-
te, puzzelspeurtocht en eieren gooi-
en voor kinderen en Dakota rond-
vluchten en afsluitingsfeest.
Vrijdag 19 juni:
* Open Hof keuken. Salades op me-
nu in ‘t Baken, Sportlaan v/a 18u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Midzomernacht zwemmen in het 
Oosterbad, Mr. Jac. Takkade, 20.30u.
Zaterdag 20 juni:
* Solex tocht. Start vanaf 10.30u. bij 
Dorpshuis Kudelstaart.
* Tiende zwemloop in het Ooster-
bad, Mr. Jac. Takkade vanaf 9u.
20 en 21 juni:
* Flower Festival Aalsmeer met tal 
van activiteiten en open tuinen 
weekend. Ook kunst en muziek in/
rond Fort Kudelstaart. Zaterdag en 
zondag tussen 11 en 17u.
Dinsdag 23 juni:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
* Fietsdagtocht Ovak. Vertrek om 
10u. Bij zwembad aan de Dreef.
Woensdag 24 juni:
* Inloop Oost-Inn vanaf 9.30u. in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66. 
Ook literaire avond 19.30-21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
26 juni t/m 5 juli:
* Westeinder Water Week met zeil-
wedstrijden, optredens, kinderacti-
viteiten en aquapooze. 
Vanaf 27 juni:
* Expositie Amazing Amateurs 4. 
Opening zaterdag 16u. in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9. Tot en met 
16 augustus Open: Donderdag tot 
en met zondag 14 tot 17u.

Vergaderingen
Maandag 22 juni:
* Jaarvergadering Dorpsraad Ku-
delstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Dinsdag 23 juni:
* Bewonersavond over startnotitie 
Zwarteweg in gemeentehuis van 20 
tot 21.30u. 
Woensdag 24 juni:
* Wijkoverleg Stommeer met wet-
houder Verlaan en uitleg riolering. 
In Parklaan 27 vanaf 20.30u.
* Opening jongereninloop (voorma-
lige bouwkeet) in Oost v/a 19.30u.
Donderdag 25 juni:
* Raadsvergadering over jaarreke-
ning en lentenota in gemeentehuis 
vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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AANBIEDING:

Basgitaar
'Cort'

€ 234,- (actief: € 255,-)

Zangmicrofoon
'Gatt Audio'

  € 27,-

Snarenset
'Boston'

 (klassieke gitaar) € 6,-

Snarenset
'Rotosound'

 (elektrische gitaar) € 5,90

Basgitaar
NIEUW:

€ 234,- € 27,-

Snarenset Snarenset
TIPS VOOR VADERDAG:

AGENDAGevarieerd filmaanbod Crown Cinema

‘Spangas in actie’ in bios
Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 18 juni, gaat in Crown Cine-
ma om 19.00 uur de nieuwe jeugd-
film ‘Spangas in actie’ in première. 
De vriendschap van Raaf en Abel 
komt onder druk te staan wanneer 
het Spangalis College wordt geslo-
ten en de leerlingen verspreid zul-
len worden over andere scholen. In 
hun strijd om dit te voorkomen be-
sluit de vriendengroep het school-
gebouw te bezetten. Dat gaat niet 
volgens plan. En als Raaf en Abel 
daarbij flink ruzie krijgen, ontstaan 
er twee kampen binnen de hechte 
vriendengroep. Pas nadat het hele-
maal uit de hand loopt, beseffen ze 
wat de waarde van vriendschap ei-
genlijk is. ‘Spangas in actie’ is ook 
vrijdag te zien in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade, om 16.45 uur en 
om 19.00 uur, en zaterdag om 12.45 
uur. En nieuw in Crown Cinema: 
De familiefilm ‘Apenstreken’ (3D). 
De negenjarige Wim droomt ervan 
om naar school te gaan. Maar hij 
woont in het weeshuis. Samen met 
de andere kinderen van het wees-

huis wordt hij uitgebuit en moet hij 
dagelijks hard werken in de illega-
le bezemfabriek in de kelder van het 
weeshuis. Als Wim weet te ontsnap-
pen zorgt Jet ervoor dat hij zich op 
hun boerderij kan verschuilen. Het 
is de start van een race tegen de 
klok vol spannende avonturen, kat-
tenkwaad en nieuwe vriendschap-
pen. Ga genieten op zaterdag 20 ju-
ni om 11.00 uur of woensdag 24 ju-
ni vanaf 14.45 uur. 

‘Jurassic World’
Natuurlijk kan in Crown Cinema ook 
genoten worden van de filmhit ‘Ju-
rassic World’ (3D), dagelijks, van 
donderdag 20 tot en met woensdag 
24 juni om 21.00 uur. Zondag gaat 
het licht iets eerder uit, deze dag 
start de film op 20.30 uur. 
Kijk voor meer informatie over al-
le films en tijden op www.crownci-
nema.nl. Kaarten reserveren kan via 
info@crowncinema.nl of bel 0297-
753700. Tickets zijn ook te koop 
in de gezellige biosbar in Studio’s 
Aalsmeer.

Zaterdag 20 en zondag 21 juni
Ford Kudelstaart bruist 
met kunst en muziek!
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer 
Flower Festival op zaterdag 20 en 
zondag 21 juni wordt bezoekers een 
warm welkom in Fort Kudelstaart 
aangeboden door de kunstenaars 
Afke Borgman en haar prachti-
ge bloem stillevens, Annelien Dek-
ker met bijzondere bronzen bloe-
men beelden, Michaël Glanz en zijn 
kleurige bloemenschilderijen, Anne-
ke Harting met haar originele tulpen 
vazen, Bob van den Heuvel en zijn 
verrassende presentatie poelge-
zichten watertoren en flora schilde-
rijen, Monic Persoon met de meest 
bijzonder foto’s die men ooit gezien 
heeft. Daarnaast zijn er door de vak-
jury gekozen 25 beste geselecteer-
de foto’s met het thema ‘Dat ver-
dient een bloemetje’ te bewonde-
ren. Aan de bezoekers wordt ge-
vraagd welke foto zij het mooist vin-
den. In de unieke ruimtes van het 
Fort worden de beelden en schil-
derijen tentoongesteld. En op het 
dak van het Fort stralen de kleuri-
ge beelden van Clemens Briels be-
zoekers tegemoet. Wie dan inmid-
dels zo nieuwsgierig is geworden 
naar de overige ruimtes kan een in-

teressante rondleiding met heerlijke 
wetenswaardigheden en anekdotes 
te horen krijgen van de gidsen Jan 
van Veen en Robert van Unen. Om-
dat een festival zonder muziek on-
denkbaar is zijn er op beide dagen 
twee luisterrijke akoestische bands 
uitgenodigd. Op zaterdag ‘Bites of 
Music’ en zondag ‘Taek en Blank’. 
Met de kleurige en bloemrijke aan-
kleding verzorgd door Bob van den 
Heuvel krijgt het Fort een aanzien 
dat Aalsmeer waardig is. Morning 
Glory zorgt voor nog meer bloem-
decoraties. 
Natuurlijk is dat nog niet alles: Het 
Aalsmeer Flower Festival wordt op 
de langste dag van het jaar (21 ju-
ni) afgesloten met een spetterend 
muzikaal optreden. Vanaf 15.00 
uur treden de Amstel River Sin-
gers, Aalsmeers saxofoonkwartet 
en Aalsmeers Harmonie voor de be-
zoekers op bij het Fort. Ook te zien 
en te horen vanaf de boot overigens. 
Gedurende beide dagen laat kok 
Marc Eveleens van Culiworks zien 
en proeven wat je allemaal met eet-
bare bloemen kunt doen.
Janna van Zon

El Camino en The Spuny 
Boys live in The Shack
Oude Meer - Dit weekend weder-
om twee topbands op het podium 
van The Shack. Vrijdagavond 19 ju-
ni de allereerste gig van een nieu-
we band met een fantastische li-
ne-up. De band heet ‘El Camino’ 
en is echt een waanzinnige dikke 
band met voor publiek eigenlijk al-
leen maar herkenbare songs, en dat 
is tevens de kracht van deze band. 
Publiek krijgt wat ze herkennen en 
willen horen! Nederland is een nieu-
we bluesband rijker en niet zomaar 
één! El Camino bestaat uit Sven van 
den Berg op zang en mondharmo-
nica, Sjors Nederlof op gitaar, Jules 
van Brakel op bas en Andreas Rob-
bie Carree op drums. 
Zondagmiddag 21 juni, voor de vier-
de keer, en dat zegt genoeg: de bes-
te rock ’n roll band én show van dit 
moment: The Spuny Boys uit Frank-
rijk: Hét symbool voor de energie 
die de Rockabillymuziek uitstraalt 
en daarom is The Shack enorm trots 
dat ze een datum konden plannen in 
het drukke toerschema van dit trio. 
Zee vermaken het publiek op en top 
met hun vette dampende act en met 
volop show erbij een lust om te zien 
en horen! De uitstraling van deze 
jonge en energieke rock ’n roll-hon-
den brengen bezoekers terug naar 

de glorietijd van The Stray Cats. The 
Spunyboys spelen jaren vijftig klas-
siekers van Carl Perkins, Eddie Co-
chran, Johnny Burnette, Gene Vin-
cent, Buddy Holly en vele anderen. 
The Shack is op vrijdag 19 juni open 
om 20.00 uur, El Camino begint rond 
22.00 uur. Zondagmiddag 21 juni 
open om 15.00 uur, aanvang Spu-
ny Boys rond 16.00 uur. De entree is 
beide keren 5 euro per persoon.Voor 
Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Bandjesavond met Hit Me 
en Hucksters in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 27 juni 
vindt weer een ouderwetse Band-
jesavond plaats in het centrum. Op 
vier plaatsen in het dorp worden 
podia opgesteld waar uitstekende 
bands uit de regio spelen met een 
gevarieerd repertoire. De muzika-
le avond start om 20.00 uur en al-
le optredens zijn gratis toegankelijk. 
Bandjesavond wordt georganiseerd 
door het ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer in samenwerking met vier 
horecagelegenheden uit het cen-
trum. In het dorp komen vier po-
dia te staan en de volgende arties-
ten maken hun opwachting: Feest-
band Hit Me bij café de Praam in 

de Zijdstraat, The Hucksters bij ca-
fé bar Joppe in de Weteringstraat, 
Bad Habit bij restaurant Het Wa-
pen van Aalsmeer in de Dorpsstraat 
en Flat Out bij restaurant De Jonge 
Heertjes op het Raadhuisplein. In de 
pauzes van de bands worden de lp’s 
uit de koffers gehaald door verschil-
lende dj’s. Natuurlijk is Kees Mark-
man ook weer van de partij, Tijdens 
de optredens kunnen bezoekers bij 
de verschillende verkooppunten te-
recht voor een drankje en hapjes. 
Uiteraard worden ook her en der 
toiletten neergezet. Bandjesavond 
duurt tot 01.00 uur. Voor meer info: 
www.aalsmeercentrum.nl

Genieten van ‘The Blues Brothers’
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
voor de dag van het klassieke au-
to- en motortoerrit is afgelopen za-
terdagavond 13 juni de drive-in bi-
oscoop ingericht op het terrein van 
The Beach aan de Oosteinderweg. 
De buitenbios werd georganiseerd 
door ‘Aalsmeer Roest Niet’ in sa-
menwerking met Cor Millenaar. Op 
een projectiescherm van tien bij 
zes meter konden bezoekers genie-
ten van de legendarische film ‘The 
Blues Brothers’. Met popcorn, snoep 
en drankjes diende de eigen auto 
als bioscoopstoel. Het terrein stond 
vol met bijna honderd auto’s en vol-
gens de bezoekers was het fantas-
tisch. Onder de kijkers ook wethou-

der Jop Kluis, die via twitter liet we-
ten de film al wel bijna honderd keer 
gezien te hebben, maar het ver-
haal en de muziek nog altijd gewel-
dig vindt. De muziek en het geluid 
werd via een FM frequentie op de 
radio’s in de auto uitgezonden. Be-
langrijk is dus wel dat de installatie 
van goede kwaliteit is. Er zijn geen 
klachten binnen gekomen over ge-
luidsoverlast door bezoekers onder-
ling of door omwonenden, dus allen 
hebben zich aan de geluidsgrens 
gehouden. Wel ‘bewegende’ auto’s 
gezien, maar wie kan stil blijven zit-
ten bij de swingende muziek van 
The Blues Brothers?! 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag PlasPop op Poel
Aalsmeer - Zoals al enkele jaren 
gebruikelijk met de Dippers aan het 
roer loopt de voorbereiding van het 
reeds diepgewortelde Aalsmeer-
se evenement ‘PlasPop’ op rolletjes. 
De artiesten voor deze alweer vijf-
de editie zijn gescreend, de locaties 
wederom onder de loep genomen, 
de vrijwilligers en de vaartuigen ge-
selecteerd. Zelfs hebben de Dippers 
deelgenomen aan de bijeenkomst 
in de Nieuwe Meer betreffende de 
moeizame vergunningverstrekking 
aan Aalsmeerse evenementen sinds 
de ambtelijke samensmelting met 
de gemeente Amstelveen. Hun ille-
gale veiligheidsplan bleek veel in-
druk te maken op de aanwezige 
ambtenaren. Met andere woorden: 
het komt goed! En de vergunning is 
reeds verleend Gerekend wordt op 
150 aanwezigen (dat staat tenmin-
ste in de verleende vergunning) en 
volgens de Dippers is dit juist: “Wij 
beginnen vanaf 151 weer gewoon 
bij 1 te tellen, dus het klopt altijd.” 
Nog wel een aantal spelregels voor 
alle bezoekers: Respecteer ander-
mans eigendommen. In de West-
einderdijksloot wordt op de avond 
van PlasPop eenrichtingsverkeer 
ingesteld. De vaarrichting is vanaf 
Aalsmeer alleen richting Rijsenhout. 
De tegengestelde vaarrichting dient 
dus te worden afgelegd via de klei-

ne of grote Poel. Op het eiland van 
familie de Niet (schuilhaven de Kod-
de) staat een toilet waar de bezoe-
kers van PlasPop gebruik van mo-
gen maken! Voor uw veiligheid zal 
de AED boot rondvaren. Ook zullen 
er waarschijnlijk enkele leden van 
de vrijwillige brandweer aanwezig 
zijn. Zorg voor passende ‘sfeerver-
lichting’ op uw vaartuig, voor uw ei-
gen veiligheid en voor de sfeer. De 
Westeinderplas is een prachtig na-
tuurgebied. Natuurlijk geldt: eigen 
rotzooi in de eigen emmer mee te-
rug naar huis! 
Het programma:
1.  Torregat: Blues 2 
2.  Schuilhaven de Grote Brug: Cari-

bueno Salsa 
3.  Vissersvreugd: Coverband Van 

alles en nog wat 
4. Schuilhaven de Kodde: Luister-

liedjes van Jasper and friends
5.  Het Zwet: Popkoor Soundsation 
6.  Poeltje van Meijer: Katelijne van 

Otterloo kwartet 
Alle acts beginnen exact om 20.30 
uur, om 21.30 uur en om 22.30 uur. 
De optredens duren 25 minuten. Na 
de optredens verplaatst het publiek 
zich varend naar een volgende loca-
tie en dus naar een ander optreden. 
In het Koddespoeltje is tot slot om 
23.00 uur een swingende slotact te 
zien en te horen. 

Arthur Ebeling in Joppe
Aalsmeer - Voor de mensen die 
geen bootje hebben maar wel graag 
een goede zanger en gitarist wil-
len bewonderen is er een alternatief 
voor Plaspop! Arthur Ebeling komt 
zaterdag 20 juni optreden in café 
Joppe in de Weteringstraat.
Arthur behoeft eigenlijk geen ver-
dere introductie meer, want hij heeft 
al regelmatig tot ieders genoegen in 
Joppe gespeeld. Maar voor wie hem 
toch nog niet kent: Arthur Ebeling is 
gitarist, zanger en componist en één 
van de meest opvallende en charis-
matische muzikanten in Nederland, 
die een groot publiek verdient maar 
de intimiteit en het contact met zijn 
toehoorders prefereert. Geboren en 
getogen in Amsterdam reist hij met 
zijn oranje Gretsch 6120 Nashville 
de wereld rond. Regelmatig op tour 
in Engeland en Amerika, Rusland, 
Brazilië en Spanje. Maar net zo lief 
is hij thuis in hometown Amsterdam, 
waar dan ook geen kroeg meer te 
vinden is waar Ebeling niet gespeeld 
heeft. Arthur’s muziek is door hem-

zelf wel omschreven als ‘Happy 
Blues’. Het is een unieke, herken-
bare, tijdloze en pakkende mix tus-
sen rauwe en onbevlogen rhythm ‘n 
blues, rock ‘n roll, country-blues in 
een jazzy sausje. Met Ray Charles 
deelt hij zijn soul, met Tom Waits zijn 
rauwheid en met Eddie Cochran zijn 
rock ‘n roll. Maar bovenal is Ebeling 
zichzelf: een meedogenloze zes-
snarenbezweerder met zijn muzika-
le hart op de juiste plaats. 
Arthur zal bij worden gestaan door 
Peer Wassenaar op contrabas. Het 
optreden in Joppe begint rond 20.30 
uur en de toegang is, zoals altijd, 
geheel gratis.

Veel bijzondere auto’s en motoren
Emiel Maas overall winnaar 
van Aalsmeer Roest Niet
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
14 juni vond de achtste editie van 
‘Aalsmeer Roest Niet’ plaats. Hèt 
evenement in Amstelland met klas-
sieke auto’s en motoren was de vo-
rige zeven edities met 200 deelne-
mers een groot succes. De combi-
natie van een toerrit van 100 mijl 
(circa 160 kilometer) door de re-
gio met start en finish bij The Beach 
trekt elk jaar veel deelnemers en pu-
bliek. Meer dan 180 klassieke auto’s 
en motoren namen deze keer deel 
aan de rit langs prachtige plekjes 
ver Amstelland in. Vanaf negen uur 
in de ochtend vertrokken de deelne-
mers en rond twee uur hadden de 
eersten hun ‘rondje’ gemaakt. 
“Het was een prachtige rit”, aldus 
enkele deelnemers. “We hebben 
genoten en het weer was ook pri-
ma.” Alle auto’s en motoren werden 
na de finish op het parkeerterrein 
naast The Beach opgesteld. ‘Volle 
bak’ op het terrein, het paste net al-
lemaal. Het publiek kwam in groten 
getale de deelnemende auto’s en 
motoren bezichtigen. Het was prima 
toeven met een drankje, een hap-

je én muziek van dj Kees Markman. 
Alle deelnemende auto’s en moto-
ren zijn overigens niet alleen door 
bezoekers bekeken, ook een des-
kundige jury heeft met een scherpe 
blik een rondgang gemaakt. Het viel 
niet mee om de mooisten te bepa-
len. De klassiekers worden duidelijk 
vertroeteld door hun ‘baasjes’. Maar, 
het is gelukt. De uitslag:
- Mooiste auto tot 1955: Buick 
Roadmaster (1954) van Paul Bakker.
- Mooiste auto 1955 tot 1970: Ford 
Cortina 1200 (1967) van Milco Ol-
denburg.
- Mooiste auto na 1970: Rover Vites-
se (1985) van Frank van Klingeren.
- Meest bijzondere auto: Fiat Topoli-
no (1938) van Johan Bergisch.
- Mooiste motor: Adler MB 250 
(1954) van Henk van Eftrik.
- Meest bijzondere motor: Harley 
Davidson 10 LC Liberator (1943) van 
Hans Bosman.
- Winnaar overall: Emiel Maas voor 
zijn liefde en toewijding om oude 
Renaults te restaureren en weer op 
de weg te brengen.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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‘Informatiebijeenkomst: thema omgaan met dementie’
Donderdag 25 juni is er een informatiebijeenkomst voor geïnte-
resseerden, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met dementie. 
Er zullen twee gastsprekers aanwezig zijn: Addy de Jager en Ietje 
de Groot, casemanagers dementie regio Aalsmeer en Uithoorn. 
De inloop is vanaf 13.00 uur, de afsluiting zal zo rond 15.00 uur zijn. 
De informatiebijeenkomst vind plaats in het gebouw van Irene. 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.

‘spelletjesmiddag’
Iedere donderdagmiddag bent u van harte uitgenodigd om mee 

te doen aan de spelletjes-
middag. Er is gelegenheid 
om te klaverjassen,  of u 
kunt mee doen met een 
spelletje rummikub. 
Deze middag wordt 
gehouden in zorgcentrum 
Aelsmeer om 13.45 uur in 
de grote zaal. 

´Koffiekaart´
In het wijkpunt ´Voor 
Elkaer´hebben wij nu 
een koffiekaart. Met onze 
koffiekaart betaalt u maar 
€10,- voor elf kopjes. 
Dit betekent dus dat het 
elfde kopje gratis is. U mag 
deze kaart natuurlijk ook 
voor thee gebruiken. 

Handig voor op vakantie
E-books lenen bij de bieb
Aalsmeer - Leest u al digitaal? Bij 
de bibliotheek kunt u als lid gra-
tis duizenden E-books lenen. Ont-
dek het gemak, voortaan altijd 24/7 
open, en de betrouwbaarheid van de 
e-books collectie van de bibliotheek. 
Met meer dan 5.000 titels heeft u de 
beschikking over een breed gen-
re thrillers en romans, maar uiter-
aard ook over non-fictie. Bovendien 
wordt de collectie steeds verder uit-
gebreid, ook met recente titels. Be-
nieuwd naar de mogelijkheden van 
het lenen en lezen van e-books bij 
de bibliotheek? Kom dan op zater-
dag 6 juni naar de bijeenkomst in 
de bibliotheek aan het Stadsplein. 
Daar krijgt u uitgebreid uitleg over 
de mogelijkheden en is er alle ge-
legenheid voor het stellen van vra-
gen. Ook als u nog geen lid bent 

van de bibliotheek bent u van har-
te welkom. Wellicht een mooie ge-
legenheid om (weer) kennis te ma-
ken met de bibliotheek van vandaag 
de dag en het gratis gebruik van e-
books. De keuze voor welk apparaat 
u de e-books wilt is aan u. De e-
books van de bibliotheek leest u op 
uw tablet of smartphone, op uw lap-
top of computer of op uw e-reader. 
U kunt maar liefst 10 e-books tege-
lijkertijd lenen voor een periode van 
3 weken. E-books lenen bij de bibli-
otheek begint om 11.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur op zaterdag 6 juni in 
bibliotheek Amstelveen Stadsplein. 
De toegang is gratis maar wel even 
van tevoren reserveren. Dat kan in 
een van de Amstelland bibliotheken 
of op de website www.debibliothee-
kamstelland.nl.

Pubkwis: Hoe groos ben 
jij met Kudelstaart?
Kudelstaart - Test je kennis over 
het heden en verleden van Ku-
delstaart, de Parel aan de Poel, tij-
dens een grootse pubkwis van-
avond, donderdag 18 juni. De kwis 
van kaai tot klucht en van hiero tot 
daaro! In koppels van twee gaan 
de deelnemers de strijd aan om de 
‘Slimste mens van Kudelstaart’ te 
worden. De presentatie is in han-
den van het legendarisch duo Henk 
Raadschelders het Beatle. Deze 
twee Kudelstaartse Iconen zijn een 
zekerheid voor een gezellige avond 
en staan aan de basis van de hui-

dige klaverjas hype in Kudelstaart. 
Na lang nadenken en speuren, zijn 
er wederom fantastische prijzen be-
dacht! De organisatie van de kwis is 
in handen van André Alders en Spil. 
Beide heren hebben ruime erva-
ring met het organiseren van grote 
tot kleine evenementen. Gedurende 
deze avond zullen zij ook optreden 
als jury én alleen zij hebben gelijk. 
Dat weet je dat alvast!

De inschrijfkosten bedragen 5 euro 
per koppel. Aanmelden kan via de 
site: www.kudelstaart777.nl.

Joop van Riessen en Paul Vugts
Gesprek over Amsterdamse 
onderwereld in bieb
Amstelveen – Oud hoofdcom-
missaris Joop Van Riessen en mis-
daadverslaggever Paul Vugts gaan 
vanavond, donderdag 18 juni, het 
gesprek aan over de groep jonge 
Amsterdamse criminelen. Zij lich-
ten onder andere de huidige rech-
terlijke problematiek en de gees-
telijke gesteldheid van deze groep 
door. Al op jonge leeftijd groei-
de de groep uit van lastpakken tot 
zware misdadigers. Om niets wor-
den vuurwapens gebruikt en de 
ene liquidatie lokt de andere uit. 
Hoe ging het mis met deze nieuwe 
generatie en…wat nu? Paul Vugts 
is co-auteur van diverse best-sel-

lers waaronder De Endstra tapes 
en De oorlog in de Amsterdam-
se onderwereld. Oud commissa-
ris Van Riessen werkte 41 jaar bij 
de Amsterdamse politie en schreef 
sinds zijn afscheid zes zeer goed 
ontvangen politieromans en is au-
teur van de nieuwe onthullende 
politieroman De IRT-infiltrant. Het 
gesprek op donderdag 18 juni be-
gint om 20.15 uur en duurt tot on-
geveer 22.00 uur. De toegang be-
draagt 5 euro voor leden. Niet le-
den betalen 7,50 euro. Kaarten zijn 
te koop in een van de Amstelland 
bibliotheken of online via www.de-
bibliotheekamstelland.nl.

Aalsmeer - Vuur en Licht op het 
Water heeft een vaste plek op de 
kalender. Op de eerste zaterdag 
van september vindt dit evenement 
plaats. De honderden verlichte bo-
ten varen op zaterdag 5 septem-
ber de gebruikelijke route door de 
Ringvaart en op de Westeinder. Bij 
de Watertoren is er een feest voor 
alle inwoners van Aalsmeer die niet 
op het water zijn, met artiesten van 
het Crown Theater op een podium 

onder de Watertoren. En om 23.00 
uur wordt het evenement afgesloten 
met een weergaloos vuurwerk. De 
stoet van verlichte boten was vorig 
jaar indrukwekkend. Steeds meer 
boten zijn mooi verlicht en het aan-
tal deelnemers neemt nog steeds 
toe. Eibert Bonhof van het organi-
satiecomité: “Ik vaar voorop met de 
Quo Vadis met de Aalsmeerse leeuw 
op het dek, en het was vorig jaar ge-
weldig zoveel boten als er meede-

Verlichte botenshow, feest met artiesten en vuurwerk

Eerste zaterdag september: 
Vuur en licht op het water

den. Toen we gekeerd waren bij de 
brug in de N 196, zagen we één zee 
van verlichte boten ons tegemoet 
komen. Fantastisch.” Ook dit jaar 
zal er weer net als in de vorige jaren 
een Vuur en Licht Award zijn voor 
de mooist verlichte grote en kleine-
re boot. Wanneer de verlichte boten 
voor anker gaan op de Grote Poel, 
is er vanaf de Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg op zo’n halve kilo-
meter afstand een indrukwekken-

de halve maan van verlichte boten 
te zien. De boten liggen dan veilig 
achter een afzetting met boeien. Het 
vuurwerk wordt op een groot pon-
ton tussen de Watertoren en de ver-
lichte boten afgestoken. Dat is pre-
cisiewerk dat vakmanschap ver-
eist. Bij de provincie Noord-Hol-
land dient een vergunning aange-
vraagd te worden voor het vuurwerk 
in verband met de noodzaak om 
het vliegverkeer van Schiphol tijde-
lijk om te leggen tijdens het vuur-
werk. Fritz Pen maakt het vuurwerk 
in Aalsmeer voor de elfde keer: “In 
2005 waren we hier voor het eerst 
en we hebben een enorme ontwik-
keling gezien. We komen hier graag. 
We hebben direct contact met de 
mensen en het loopt allemaal vlot. 
Geen gezeur. Daardoor kunnen we 
ons richten op het vuurwerk zelf en 
hoeven we niet teveel tijd in de din-
gen er omheen te steken. Vorig jaar 
hadden we als nieuwigheid vuur-
werk vanaf de top van de Waterto-
ren. Dat was machtig, maar wel een 
enorm gesjouw. Ik heb begrepen 
dat we dat dit jaar weer gaan doen, 
maar er komt nu een lier waarmee 
we de zware spullen naar boven 
kunnen takelen. En er komt weer 
iets nieuws, maar daar mag ik niet 
over praten.” 

Mike van der Laarse van het orga-
nisatiecomité: “Het is belangrijk om 
steeds nieuwe dingen te bedenken, 
maar de grote lijnen van het evene-
ment veranderen we niet. We bou-
wen voort op vorig jaar. De rou-
te voor de verlichte boten blijft de-
zelfde, er is ’s avonds feest bij de 
Watertoren en om 23.00 uur is het 
vuurwerk. We zijn nog bezig met 
iets bijzonders voor het vuurwerk, 
dat wordt weer een verrassing.” 

Werkoverleg van Mike (Multi) van der Laarse met vuurwerkman Frits Pen en zijn vrouw Jolanda.

Zaterdag 20 en zondag 21 juni:

Flower Festival wil bezoekers 
verrassen en inspireren

Aalsmeer - Een gigantische bloe-
menfotolijst, een plantenmoza-
iek geïnspireerd op Vincent van 
Gogh en de grootste bloemenkleur-
plaat van Nederland. Bezoekers van 
Aalsmeer gaan het op zaterdag 20 
en zondag 21 juni allemaal tegenko-
men. De 2e editie van het Aalsmeer 

Flower Festival belooft een kleur-
rijk weekend vol bloemen en plan-
ten, muziek en verrassende activi-
teiten. Aalsmeer is wereldwijd voor-
al bekend van de grootste bloemen-
veiling ter wereld. Tijdens het Flo-
wer Festival laat het dorp aan ieder-
een zien dat er nog veel meer te be-

lenplein is ook het startpunt van het 
Open Tuinen Weekend, dat wordt 
georganiseerd door KMTP Groei & 
Bloei. Heden, verleden en toekomst 
komen samen in museum de His-
torische Tuin, waar bezoekers on-
der meer de allernieuwste snijro-
zen kunnen bekijken, ruiken én be-
oordelen. De rozen zijn afkomstig 
van top-veredelaars en kwekers, die 
hier onder de naam ROOOZ nieuwe 
en bestaande soorten presenteren. 
Bezoekers kunnen ook meedoen 
aan de grootste bloemenkleurplaat 
van Nederland, door een bloem in 
te kleuren die past bij hun persoon-
lijkheid. Dit project speelt in op het 
populaire ‘kleuren voor volwasse-
nen’. De ingekleurde bloemen vor-
men samen een kleurrijke wand van 
circa 15 vierkante meter.

Fotolijst
Een ander hedendaags fenomeen 
wordt in de praktijk gebracht bij 
kwekerij Belle Epoque aan de Oos-
teinderweg. Hier komt een reuze 
fotolijst met bloemen te staan, die 
gasten verleidt tot het maken van 
selfies en groepsfoto’s. In de fraaie 
Engelse rozentuin kan een high-
tea worden genoten. De nieuw-
ste trends in bloemdesign zijn te 
zien bij het Boerma Instituut aan de 
Legmeerdijk. In deze internationale 
bloemschikschool zijn onder meer 
demonstraties en workshops.
Aalsmeer Flower Festival is zater-
dag 20 en zondag 21 juni van 11.00 
tot 17.00 uur. Alle locaties zijn gra-
tis toegankelijk. Op verschillende 
plaatsen is ook live muziek en op 
de Historische Tuin worden veilin-
gen gehouden. Vervoer tussen de 
locaties is, tegen een kleine vergoe-
ding, mogelijk per historische festi-
valbus. Behalve op de locaties zijn 
er opstapplaatsen nabij het bussta-
tion (Hortensialaan) en bij het par-
keerterrein van zwembad De Water-
lelie aan de Dreef 7. Meer informa-
tie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Drumfanfare haalt 2 x wandelaars binnen

Melomanie naar Efteling
Rijsenhout - Vrijdag 5 juni heeft 
drumfanfare Melomanie de primeur 
gehad om de wandelaars binnen te 
halen van de eerste avondvierdaag-
se van Rijsenhout. Het weer wilde 
deze laatste avond niet echt mee-
werken en werd er besloten om de 
wandelaars de laatste meters muzi-
kaal naar de finish te begeleiden. 
Deze intocht was met een knipoog 
naar de WAK (week van de ama-
teurkunst). Melomanie wilde graag 
laten zien en horen dat ze als klei-
ne vereniging ergens groots in kan 
zijn en dat is de passie voor het ma-
ken van muziek. Het thema van 
het WAK past feilloos daarbij: Een 
klein artiest voor een groot pu-
bliek. Met maar liefst 160 wande-
laars en daarbij verder het aanwe-
zige publiek, ouders en belangstel-
lenden werd dit aangepaste optre-
den zeer gewaardeerd. Op het gras-
veld van de ijsbaan werden vervol-
gens nog enkele nummers ten ge-

hore gebracht. En donderdag 11 ju-
ni heeft Melomanie de wandelaars 
binnen gehaald van de avondvier-
daagse van Hoofddorp. Zaterdag 20 
juni verzorgt Melomanie een optre-
den in attractiepark de Efteling. Op 
de hoogte blijven van alle activitei-
ten? Bezoek dan de website www.
drumfanfaremelomanie.com.

Koppelkaarten BV Hornmeer

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

leven is. De activiteiten spelen zich 
af op vier locaties, met soms verras-
sende keuzes. 

Bloemen, kunst en concert
Zo is het mogelijk om het fort bij 
Kudelstaart te bezoeken, onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. Het 
fort was voorheen zelden toeganke-
lijk voor publiek, maar zet de deuren 
nu wijd open. Hier worden specta-
culaire bloemenarrangementen ge-
presenteerd als contrast met het 
betonnen gebouw. Ook zijn er eet-
bare bloemen te proeven, is er een 
wijnproeverij en bieden de vele bin-
nenruimtes van het monument on-
derdak aan kunstenaars en foto-
grafen die het thema ‘bloemen en 
kunst’ verbeelden. Zondag 21 juni is 
er vanaf 15.00 uur een concert aan 
de fortgracht met muziek van de 
Amstel River Singers, het Aalsmeers 
Saxofoonkwartet en Aalsmeers Har-
monie. Het concert is zowel van-
af de wal als vanaf het water te be-
luisteren. Mensen met een eigen 
boot kunnen de fortgracht vanaf 
de Westeinderplassen binnenvaren. 
Gedurende het weekend is het ook 
mogelijk om bij het fort een ‘water-
taxi’ te nemen naar het Centrum.

Mozaïek en kleurplaat
Aan de voet van de 150 jaar ou-
de Korenmolen De Leeuw, mid-
den in het centrum van Aalsmeer, 
wordt een plantenmozaïek gevormd 
dat een zelfportret van Vincent van 
Gogh gaat uitbeelden. De molen is 
te beklimmen en biedt een fraai uit-
zicht op het mozaïek. Op het Mo-

Aalsmeer - Vrijdag 19 juni is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Ieder-
een is van harte welkom. Het kla-
verjassen op vrijdag 12 juni is ge-

wonnen door Corrie Balder en Kees 
Meekel met 5745 punten, op twee 
Miep Bloemen en Krijna Verhoef 
met 5585 punten en op drie Dirk 
Tromp en Rijk van Egdom met 5344 
punten. De poedelprijs was voor 
Ben Blom en Marco van de Jagt met 
3680 punten.
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Animo is groot, snel inschrijven een aanrader!

Kaartverkoop voor zesde 
Step by Step in volle gang
Aalsmeer - Maandag 1 juni is 
de kaartverkoop van start gegaan 
voor het evenement Step by Step 
Aalsmeer 2015. De zesde editie van 
Step by Step vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 3 oktober. Een evenement 
waarbij de deelnemers in teamver-
band een steproute van circa 7 ki-
lometer door Aalsmeer rijden met 
onderweg allerlei ontzettend leuke 

vraag- en actieve spelopdrachten, 
waarbij het hebben van veel ple-
zier bovenaan staat! Uiteraard vindt 
er wel degelijk een competitie plaats 
onder de deelnemende teams. Zij 
dienen zoveel mogelijk punten en 
goede tijden te scoren om in aan-
merking te komen voor een plaats 
op het podium om een mooie beker 
in ontvangst te nemen. De organisa-

toren Jacco Jongkind en Jenifer van 
der Horst laten weten dat de inschrij-
vingen ontzettend goed en snel ver-
lopen, zowel van captains met hun 
teams van voorgaande jaren, maar 
ook weer nieuwe gezichten! Deelna-
me is mogelijk voor 500 personen. Er 
zijn binnen een kleine twee weken al 
350 kaarten verkocht, dus wacht niet 
te lang met inschrijven! Jacco en Je-
nifer benadrukken: “Vol is echt vol!” 
Dit jaar voor het eerst na vijf edities 
een nieuwe locatie waar de deelne-
mers vandaan starten en weer aan-
komen. Jacco en Jenifer zijn om 
de tafel gegaan met Ben en Tine-
ke de Koff van café Sportzicht. Al-
len zeer enthousiast om het evene-
ment vanuit Sportzicht te gaan orga-
niseren! “Best spannend een nieu-
we locatie”, vinden Jacco en Jeni-
fer: “We hebben naar een locatie 
gezocht met een gezellig bruin ca-
fé tintje, waar je je lekker kunt uit-
leven en die de mogelijkheid heeft 
om ruim 500 deelnemers en vrijwilli-
gers te ontvangen. En dit is naar on-
ze mening gelukt! We gaan er met 
elkaar voor zorgen dat het 3 oktober 
één groot feest wordt in het café aan 
de Sportlaan.” DJ Kees Markman is 

uiteraard weer van de partij. Hij zal 
overdag starten om de boel gezellig 
aan elkaar te praten en te draaien. 
Na de prijsuitreiking komt zanger 
Rick van der Kroon optreden om de 
feeststemming nog eens een tand-
je op te voeren. Rick, die eind vorig 
jaar meedeed aan het televisiepro-
gramma The Winner Takes It All als 
‘sound a like’ Neil Diamond en hier-
mee een finaleplaats wist te beha-
len, is inmiddels gestart met zijn lan-
delijke promotie als The Dutch Dia-
mond. Op de avond van Step by Step 
zingt hij voornamelijk een repertoi-
re aan feestnummers en natuurlijk 
zijn eerste cover single ‘Hello Again’. 
Vervolgens zal hij het stokje door-
geven aan DJ Michael Meijer, die 
met een fantastisch nieuw format 
naar Aalsmeer gaat komen waar-
bij het samenspel van muziek, en-
tertainment en de interactie met de 
gasten voor een fantastische avond 
gaat zorgen! 

Wie interesse heeft om met een 
team aan te sluiten bij dit evene-
ment, kan een mailtje sturen naar 
stepbystepaalsmeer@gmail.com, 
waarna informatie en het inschrijf-
formulier gestuurd worden. Eerst 
een impressie opdoen van het eve-
nement? Ga dan naar de facebook-
pagina. Gezien de snelle en goede 
kaartverkoop: Kom meteen in actie 
en geef je snel met je team op! Be-
denk alvast een leuke naam voor je 
team en bedenk hoe origineel je met 
je team verschijnt op Step by Step 
2015. Wie weet wint jouw team dan 
de originaliteitprijs! 

Maak kans op rondleiding in fort
Ride for the Roses langs 
werelderfgoed Aalsmeer
Aalsmeer - Op 6 september vindt 
de 18e editie van de Ride for the Ro-
ses plaats. Vanuit de bloemenveiling 
in Aalsmeer vertrekken zo’n 11.000 
fietsers voor hun 100, 50 of 25 kilo-
meter. Zij halen die dag zoveel mo-
gelijk geld op voor KWF Kankerbe-
strijding. Maar ze fietsen natuurlijk 
ook om te genieten van alles wat 
de mooie routes te bieden hebben. 
Zo komen de deelnemers aan de 25 
en 50 kilometer onder andere langs 
werelderfgoed in Aalsmeer. Fort Ku-
delstaart, onderdeel de Stelling van 
Amsterdam, staat sinds 1996 op de 
lijst van UNESCO Werelderfgoed en 
laat deelnemers aan de Ride ken-

nismaken met een mooi stukje his-
torie. 

Toeristische routes
De 50 en de 25 kilometer tochten 
van de Ride for the Roses gaan over 
gewone fietspaden en zijn geschikt 
voor iedereen. De toertocht van 25 
kilometer is een ‘rondje Westein-
der’. De 50 kilometer loopt na de 
Westeinderplassen verder langs de 
Braassemermeer via Roelofarends-
veen, Hoogmade en Woubrugge. 
Beide routes voeren de deelnemers 
langs prachtige plekjes in de regio. 
En ook langs talrijke terrassen om 
uit te rusten en een heerlijke cap-

puccino met appeltaart te bestel-
len. De Ride is dus naast fietsen 
voor een goed doel ook een gezel-
lige, sportieve dag met de hele fa-
milie, een groep vrienden, de sport-
vereniging of collega’s. Alle deelne-
mers, van jong tot oud, getraind of 
ongetraind, kunnen genieten van 
de mooie landelijke omgeving van 
Noord- en Zuid-Holland.

Heel speciaal is dat de 25 en 50 ki-
lometer beiden langs werelderfgoed 
komen: Fort Kudelstaart. Dit fort uit 
1906 is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam. De Stelling bestaat 
uit 46 forten en batterijen, dijken en 
sluizen rondom Amsterdam en is nu 
een groene ring rondom Amster-
dam. Deze linie werd gebouwd tus-
sen 1880 en 1914 en moest de vij-
and buiten de hoofdstad houden. 
Sinds 1996 staat de Stelling van 
Amsterdam op de lijst van UNESCO 
Werelderfgoed. Tot voor kort was 
Fort Kudelstaart nog in eigendom 
van Defensie. Sinds kort is gemeen-
te Aalsmeer de trotse eigenaar. 

Rondleiding door het fort
Er is veel te zien bij en om het fort 
en er langs fietsen is al heel mooi. 
Er is ook veel te vertellen over het 
fort. Tijdens de Ride for the Roses 
is er een speciale actie. Op zondag 
6 september geeft Jan van Veen van 
Fort Kudelstaart ’s middags drie ex-
clusieve rondleidingen door het 
fort. Heel bijzonder omdat Fort Ku-
delstaart slechts beperkt toegan-
kelijk is voor publiek. Een unieke 
kans dus om eens een kijkje te ne-
men bij dit mooie Fort. Ride for the 
Roses kan ongeveer 60 inschrijvers 
hiermee blij maken. Schrijf je voor 
25 juni in voor de 25 of 50 kilometer 
via http://ridefortheroses.nl/mijn-ri-
de/inschrijven/. Stuur na ontvangst 
van je inschrijfbevestiging een email 
naar info@ridefortheroses.nl met je 
naam, fietsafstand en je contactge-
gevens. Je krijgt bericht van de or-
ganisatie of je tot de gelukkigen be-
hoort en wanneer je zondagmiddag 
6 september wordt verwacht bij Fort 
Kudelstaart. Een leuke afsluiting 
van een sportieve en gezellige dag. 

Na vernieling, opnieuw gemaakt
Bankje weer geplaatst in 
project ‘land_plaats’
Kudelstaart - Vorige week is het 
opnieuw gemaakte bankje wat on-
derdeel uitmaakt van het communi-
ty art project ‘land_plaats’ weer ge-
plaatst. Afgelopen winter heeft een 
vuurwerkbom één van de onderde-
len van het kunstwerk onherstel-
baar beschadigd. De omwonenden 
waren erg geschrokken, maar nog 
meer boos over de nutteloosheid 
van de actie. Gelukkig heeft de ge-
meente er voor gekozen het onder-
deel opnieuw te laten maken. En ook 
nu weer zijn bewoners nauw betrok-
ken geweest bij de uitvoer van het 
werk. Samen met kunstenaar Fem-
ke Kempkes is het missende onder-
deel opnieuw gemaakt, compleet 
met naambordje ‘mos’ in het hand-

schrift van één van de kinderen uit 
de wijk waar het kunstwerk staat. 
Nu kan het kunstwerk wat gemaakt 
is met de buurt weer volop worden 
gebruikt door de buurt!

De Brulboeien in Akersloot
Aalsmeer - Zondag 14 juni bruiste 
Akersloot weer van plezier onder de 
klanken van meestal vrolijke, soms 
smartelijke liederen die door de di-
verse koren ten gehore werden ge-
bracht op het jaarlijkse Shanty- en 
smartlappen festival. Het was een 
gezellige drukte op het Wilhelmin-
aplein in het centrum van dit mooie 
historische Noord Hollandse dorp 
aan het Alkmaarder meer. Dorp aan 
het meer: de link met Aalsmeer is 
dus gauw gelegd! Liefst zes koren 
luisterden dit festival op, waaronder 
het Egmonds shantykoor ‘De Zaal-
neelden’, ‘De Vrolijke Noot’ uit Alk-
maar en het piratenkoor ‘De Land-
lubbers’. 
Ook het bekende koor in onberis-
pelijk uniform met vier gouden ban-
den met krul op de epauletten: het 
Zaanse ‘Kapiteinskoor’ gaf zijn vro-

lijk repertoire ten gehore, direct ge-
volgd door de al even aanstekelijke 
Aalsmeerse ‘Brulboeien’. Een geva-
rieerd programma werd ten geho-
re gebracht, zeer gewaardeerd door 
het publiek, dat volop mee dein-
de en zong. De Zuidwester loeide, 
Het meisje was loos, Jan, Piet, Jo-
ris en Korneel voeren te Kaap’ren, in 
het naburig Mooi Volendam bleef de 
vissersgeest nog steeds bestaan en 
op de het ritme van Haallijntje Boe-
lijntje werd de tros weer binnenge-
haald. Ook de voetjes gingen regel-
matig van de vloer. Onder andere bij 
Ome Jaap, zo te zien de oudste in-
woner van Akersloot, die er niet ge-
noeg van kon krijgen om met een 
aantrekkelijke dame rond te walsen. 
Al met al was het een gezellige en 
aantrekkelijke zang- en muziekmid-
dag met een enthousiast publiek. 

Amb8 en Kunstroute verrassend 
slotstuk feestweek Kudelstaart
Kudelstaart - De viering van Ku-
del777 wordt op zondag 21 juni af-
gesloten met een Amb8 en Kunst-
route door het buitengebied van 
Kudelstaart. Op de laatste dag van 
de feestweek van Kudelstaart ope-
nen lokale ambachten hun deuren 
en zijn kunstenaars actief voor deel-
nemers aan de prachtige fietsroute. 
Op deze dag is er van alles te zien 
en te doen voor volwassenen en 
voor kinderen. Een fiets en geniet-
dag voor ouders, opa’s en oma’s en 
een speurtocht voor de jongeren die 
tijdens de fietstocht opgelost moet 
worden. Er zijn leuke prijzen te win-
nen. De populaire Amb8route trekt 
al jaren fietsers langs buitenplaat-
sen in Kudelstaart, Bilderdam en 
Vrouwenakker waarbij even gestopt 
kan worden bij ambachten langs de 
Westeinder, Drecht en Amstel. Spe-
ciaal voor de feestweek Kudel777 is 

de bestaande Amb8route extra uit-
gebreid met kunstenaars die bij de 
ambachten hun werk demonstre-
ren. Op zondag 21 juni dé kans om 
te ervaren hoe gastvrij Kudelstaart is 
en te luisteren, te proeven en te rui-
ken. Een soort Kom in de Kas maar 
dan ambachtelijk. Op elke kilometer 
ontmoet je een ambachtsweter en 
hoor je verhalen over vissen en var-
kens en van klei tot zeep. Ook word 
je meegenomen naar oude grafzer-
ken in ons buurtschap en bestudeer 
je de nieuwste trend in fotografie. 
De Amb8kunstroute is 15 kilome-
ter lang en kan alleen met de fiets 
of e-bike worden gereden. Op al-
le locaties zijn kunstenaars aan het 
werk, maar ook is het mogelijk om 
zelf wat te doen. Het hele program-
ma kan tevoren worden ingezien via 
www.kudelstaart777.nl waar je ook 
alvast kunt aanmelden. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Floretschermen
Daniël Giacon voor 5e keer 
Nederlands Jeugd Kampioen
Aalsmeer - 1Op 13 en 14 mei von-
den in Duiven de Nederlandse 
Jeugd Kampioenschappen scher-
men plaats. De Aalsmeerder Daniël 
Giacon deed mee in maar liefst vier 
categorieën: Floret Cadetten, Floret 
Junioren, Sabel Cadetten en Sabel 
Junioren. Dit was mogelijk omdat 
de Junioren (U20) en de Cadetten 
(U17) dit jaar waren samengevoegd 
in de poule en de beste acht Ca-
detten na de Juniorenwedstrijd nog 
eens moesten strijden om de Ne-
derlandse titel. Op zaterdag werden 
de wedstrijden op floret geschermd. 
Daniël gaf in de kwartfinale bij de 
Junioren Floret een voorsprong van 
7-0 uit handen en verloor met 12-15. 
Daardoor kreeg hij wel even rust om 
zich voor te bereiden op de Cadet-
ten eliminaties, terwijl anderen nog 
door moesten schermen om de ti-
tel bij de Junioren. Bij de Cadetten 
won hij zijn eerste partij met 15-5. In 
de halve finale wist hij met 15-12 te 
winnen en in de finale versloeg hij 
zijn tegenstander met 15-11. Daar-
mee was Daniël na een zeer lange 
en vermoeiende dag voor de vijfde 
keer Nederlands Jeugdkampioen op 
floret. Op zondag deed de eerste-
jaars Cadet ook mee op het wapen 
sabel. Hij had vooraf een klein les-
je gehad, maar tijdens de pouleron-
de leerde hij steeds meer bij over de 
tactieken en spelregels middels tri-

al and error. Daniël had hier niets te 
verliezen en vol enthousiasme stort-
te hij zich in dit avontuur. De eerste 
eliminatie won hij met 15-13. Helaas 
wist hij dat niet te herhalen in de 
kwartfinale. Maar hij stond wel als 
14-jarige floretschermer bij de beste 
acht Junioren sabreurs van Neder-
land. In de eliminatie bij de Cadetten 
verloor hij met dezelfde stand (8-15) 
van dezelfde tegenstander, dus ook 
daar een top acht klassering. Al met 
al een succesvol weekend voor Da-
niël, die eind deze maand ook mee 
zal doen met het NK Equipe voor 
Senioren. Foto: Tiny Nijssen.

Finale weekend Ritmische Gymnastiek

Vier finalisten SV Omnia 
in individuele finales
Aalsmeer - Het weekend van 6 en 7 
juni stond voor de Ritmische Gymnas-
tiek selectie in het teken van de fina-
les individueel. Op zaterdag 6 juni wa-
ren de finales voor de C-selectie en op 
zondag 7 juni voor de B-selectie. Al-
le wedstrijden werden georganiseerd 
in Hendrik-Ido-Ambacht. Op zater-
dag trad Omnia aan met twee finalis-
ten: Manon van der Ploeg voor de ca-
tegorie senioren C en Edita Oganisjan 
had de finales gehaald in haar catego-
rie pré junioren C. Manon moest twee 
oefeningen laten zien met het mate-
riaal hoepel en bal. Edita moest alles 
geven in één oefening met het materi-
aal bal. Manon kwam net te kort voor 
een podiumplaats en eindigde op een 
mooie vijfde plaats. Ook Edita haalde 
een mooie plek in de top tien en wel de 

achtste plaats. Een dag later zaten de 
supporters opnieuw op de tribune. Dit 
keer waren Noor Cleveringa in de ca-
tegorie benjamins B en Jikke van der 
Meer in de categorie pré junioren B 
aan de beurt. Noor moest twee oefe-
ningen laten zien, zonder materiaal en 
met het materiaal bal. Jikke moest oe-
feningen laten zien met hoepel en bal. 
Helaas ook op de tweede dag geen 
podiumplaatsen voor de meiden, maar 
wel een mooie zesde plaats voor Noor 
en ook Jikke had ook een top tien no-
tering en namelijk de negende plaats. 
Complimenten aan trainsters Ilse Huis-
kens en Rebecca Rommerts. Ze zijn 
terecht trots op wat hun meiden heb-
ben gepresteerd dit seizoen. Vier finale 
plaatsen was een mooie afsluiting van 
het wedstrijdseizoen individueel.

Trainer Ilse Huiskens met de C-finalisten.

OVAK-Soos 
Aalsmeer -  De volgende Ovak-
soos is op woensdag 24 juni van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 10 juni is gewonnen door Rinus 
Buskermolen met 5140 punten, ge-
volgd door Griet Maarsen met 5112, 
Wim Spring in ‘t Veld met 4968 en  
Lenie van Klink met 4797 punten.







2e katern

Gemeente: Denk nog eens goed 
na over de locatie van de Lidl
Maandag 18 mei was er een infor-
matieavond in het gemeentehuis 
over de komst van de Lidl op de 
Stationsweg. Door wethouder Gert-
jan van der Hoeven werd het nieuwe 
plan (genoemd plan B) gepresen-
teerd als niet ideaal, maar al wel een 
stuk beter als plan A. Plan B houd 
in dat er nu geen auto’s langs de 
mooie historische Brandewijnsloot 
komen te staan, maar een enorme 
blinde muur van 60 meter lang. Hoe 
verzin je het? 

Ook de ontsluiting op de Uiterweg 
(wat natuurlijk helemaal van de zot-
te was) komt te vervallen en wat 
hebben ze daar op verzonnen? Eu-
reka, hij komt 25 meter verderop op 
de Stationsweg, met andere woor-
den ze hebben het probleem wel 25 
meter verplaatst. Je hoeft geen ver-
keersdeskundige te zijn om te kun-
nen concluderen dat dit tot een 
enorm verkeersinfarct zal gaan lei-
den. Nu is er soms al geen door-
komen aan en als de Lidl daar ook 
nog eens bijkomt, wordt het dorp al-
leen maar slechter bereikbaar. Dan 
liggen er ook nog plannen om de 
N196 onaantrekkelijk te maken voor 
doorgaand verkeer. Drie keer raden 

waar al dat verkeer dat nu nog over 
de N196 gaat dan naar toe gaat. Het 
kan er bij mij (en bij veel anderen) 
niet in dat als de gemeente ook niet 
echt blij is met het plan van de Lidl 
er niets tegen te doen valt. Wethou-
der van der Hoeven liet doorsche-
meren dat als de gemeente bezwaar 
aantekent ze het waarschijnlijk zou 
verliezen. Dat is wel een erg slap ex-
cuus. Het leek er op dat hij het wel 
best vond, in ieder geval leek het mij 
dat hij er niet al te veel energie in 
wilde steken en, zo zei de wethou-
der, als plan B niet doorgaat dan zijn 
we weer terug bij plan A en dat wil 
toch niemand? De heren van de Lidl 
liet het allemaal koud, ze hebben 
heel stiekem een deal gesloten met 
de Rabobank en hebben maling aan 
de leefomgeving. Met andere woor-
den, de arrogantie van de macht 
werd hier weer eens duidelijk. Zelf 
ben ik niet tegen de komst van een 
Lidl in Aalsmeer, alleen de plek is 
zo fout, terwijl er alternatieven ge-
noeg zijn,wat te denken van het ter-
rein waar jarenlang de oude kassen 
van Piet hebben gestaan langs de 
N196, het terrein is groter dan ach-
ter de Rabobank, het ligt naast de 
N196, het doet geen afbreuk aan 

ingezonden

Seat gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
donderdag 11 op vrijdag 12 
juni is vanuit de P.F. Von Sie-
boldlaan een auto gestolen. De 
Seat Corba is blauw van kleur 
en het kenteken is TT-PF-82. 
Opvallend aan de wagen is dat 
de lak op het dak en op de mo-
torkap sterk verkleurd zijn.

Geen rijbewijs!
Aalsmeer - Op donderdag 
11 juni om elf uur in de och-
tend heeft de politie een auto-
mobilist in een Skoda met bui-
tenlands kenteken tot stoppen 
gemaand op de Hornweg. Aan 
de bestuurder werd om iden-
titeitspapieren gevraagd. De 
25 jarige man, verblijvende in 
Aalsmeer, bleek niet in het be-
zit te zijn van een rijbewijs. Er 
is proces-verbaal opgemaakt. 
De Skoda moest de man la-
ten staan. 

Hoofdletsel na 
val met fi ets

Aalsmeer - Om een uur in de 
nacht van vrijdag 12 op zater-
dag 13 juni kwam bij de hulp-
diensten een melding binnen 
dat in Ketelhuis een persoon 
onwel geworden was. Het 
bleek om een 73 jarige fi etser 
uit Aalsmeer te gaan, die was 
gevallen met zijn fi ets. Hij had 
hoofdletsel opgelopen. De in-
woner is zelf ter behandeling 
naar het Spaarne ziekenhuis 
gegaan. 

Naar ziekenhuis 
met hoofdwond
Aalsmeer - Op een bedrijven-
terrein aan de Legmeerdijk zijn 
op vrijdag 12 juni om elf uur in 
de avond een bromfi etser en 
een fi etser met elkaar in bot-
sing gekomen. De 30 jarige 
fi etser uit De Kwakel was door 
de aanrijding gevallen en met 
zijn hoofd op het wegdek te-
recht gekomen. Hij is naar het 
VU-ziekenhuis gebracht. De 21 
jarige bromfi etser uit Aalsmeer 
bleef ongedeerd. 

Raam ingegooid
Aalsmeer - Even voor half zes 
in de ochtend van dinsdag 16 
juni is een raam ingegooid van 
een snackbar in de Beethoven-
laan. In het pand zijn twee stuk-
ken van een tegel aangetroffen. 
De vernieling werd bij de poli-
tie gemeld door een voorbijgan-
ger. Niet bekend is of er goede-
ren ontvreemd zijn. 

15 Partijen, 1 missie: 
Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Vijftien partijen, een 
missie: Greenport Aalsmeer. Een 
grootschalig en ambitieus project, 
maar volgens projectleider Sander 
van Voorn, die een presentatie hield 
in de vergadering van de commis-
sie ruimte en economie vorige week, 
een uitdaging die hobbels kent, 
maar wel voor de volle honderd pro-
cent aangegrepen moet worden om 
de internationale concurrentieposi-
tie van de sierteeltcluster te verster-
ken. Hij gaf een indicatie van het 
belang van de sector voor de regio 
met een omzet van 4,5 miljard euro, 
meer werkgelegenheid en internati-
onale bedrijvigheid. 
Zeven gemeenten zijn betrokken 
bij Greenport Aalsmeer. Naast de 
naamdrager ook Haarlemmermeer, 
Amstelveen, Uithoorn, De Ronde Ve-
nen, Kaag en Braassem en Nieuw-
koop. De boodschap van Sander 

was duidelijk: Doorgaan en aan-
pakken. Schakels in de keten ver-
sterken, inzetten op innovatie, meer 
aansluiting tussen de arbeidsmarkt 
en het onderwijs en onder ande-
re een goede bereikbaarheid creë-
ren. En een duidelijke ruimtelijke vi-
sie maken, want er is een sterk ver-
moeden dat er een overaanbod aan 
teeltgebieden is. Leegstaande kas-
sen zijn hier een voorbeeld van en 
deze zijn bij velen een doorn in het 
oog. Herstructureren dus. Greenport 
Aalsmeer bestaat uit circa veer-
tig glastuinbouwgebieden met ge-
bieden waar mogelijkheden zijn om 
kansen te verzilveren en gebieden 
met een opgave. En voor deze ver-
geten en verwaarloosde gebieden 
vroegen de fracties vooral de aan-
dacht. Natuurlijk is nieuwe plannen 
uitwerken een must, maar Aalsmeer 
zit met drie gebieden, onder andere 

Wethouder Verlaan bij 
wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 24 ju-
ni houdt Stommeer wijkoverleg. De 
bijeenkomst voor alle bewoners van 
Stommeer en andere belangstel-
lenden begint om 20.30 uur in de 
Parklaan 27a. Als eerste wordt het 
woord gegeven aan wethouder de 
heer Tom Verlaan, belast met de por-
tefeuille wijkgericht werken. Daar-
na is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Om 20.45 uur start ver-
volgens een presentatie door Wou-
ter Stolp, vakspecialsist Riolering 
van de gemeente. Wouter zal vertel-
len over de gemeentelijke waterta-
ken en de programma’s welke daar-
bij worden gebruikt. Het komt regel-
matig voor dat bij enige aanhouden-
de regen de kelders van woningen 
in de Stommeer vollopen. Dit geeft 
veel overlast en deze ruimten kun-
nen daardoor niet goed worden ge-

bruikt. Wouter Stolp geeft uitleg wat 
de gemeente hier aan kan en gaat 
doen. Er is na afl oop weer gelegen-
heid tot het stellen van vragen en 
discussie. 
Na een korte pauze volgen medede-
lingen, komt het wijkoverleg van 19 
november aan de orde en doen de 
werkgroepen Seringenpark en om-
geving en herinrichting provinciale 
weg N196 verslag. Het wijkoverleg 
wordt rond 22.00 uur afgesloten met 
de rondvraag. Zijn er vragen voor 
het bestuur? Neem dan contact 
op via wmstommeer@gmail.com 
of zend een brief naar wijkoverleg 
Stommeer, postbus 184, 1430 AD 
Aalsmeer. Meer info op de websi-
te: http://wijkoverlegaalsmeer.nl/. 
Het volgende wijkoverleg van Stom-
meer is na de zomer, op woensdag 
16 september.

Sporthal vier naar de raad
Aalsmeer - De bouw van de vier-
de sporthal bij zwembad de Water-
lelie in de Hornmeer mag van de 
meerderheid van de fracties naar 
de vergadering van de raad. In de 
commissie maatschappij en be-
stuur is afgelopen donderdag 11 
juni opnieuw gesproken over dit 
onderwerp. Er was een fout ge-
maakt in een berekening over sub-
sidie en hierover had het college 
een extra memo gestuurd. Voor AB 
en het CDA was het duidelijk. Er is 
bij verenigingen vraag naar meer 
sportruimte, dus doen. Voor de an-
dere fracties lag het wat moeilijker. 

De VVD kon zich nog niet rijmen 
met het fi nanciële plaatje, HAC 
vroeg om meer duurzaamheid en 
wil eigenlijk liever een wedstrijd-
hal in plaats van een trainings-
hal en PACT gaf aan twijfels over 
de invulling te hebben. Jelle Buis-
ma had twee in het voorstel staan-
de verenigingen gebeld en beiden 
wisten van niets van de eventue-
le verhuizing naar de nieuwe hal. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven kon in deze alleen maar ver-
wijzen naar de beheerder van de 
sporthallen en gymzalen voor de 
gemeente, de ESA waarvan de lijst 

Treurnis rond herdenkingsboom 
Kudelstaart viert deze week haar 
777 jarig bestaan. Rond de linde-
boom die geplant is na het 750 jarig 
bestaan van Kudelstaart is het ech-
ter geen feest. Vorige week zijn 
alle wettelijk bescherm-
de orchideeën, die al 
meer dan 10 jaar rond 
de boom groeiden en 
bloeiden afgeplagd. 
Al meer dan 10 jaar 
bloeiden er orchi-
deeën rond de ‘nati-
onale boom van Ku-
delstaart’ in de Anto-
niushof. De lindeboom 
is in 1988 geplant en houdt 
zich sinds dien met moeite in le-
ven. Dat is misschien wel de reden 
dat ruim 10 jaar geleden de eerste 
orchidee onder de boom werd ge-
vonden. Daarna ging het snel. Bij-
na jaarlijks kwamen er een paar 
planten bij en ze verspreiden zich in 
de omgeving. Vorig jaar werd rond 
de boom het record bereikt van 25 
stuks waarvan het merendeel heeft 

gebloeid. Eind mei waren er 14 
planten met bloemknoppen. Vori-
ge week moet het merendeel in vol-
le bloei hebben gestaan. Deze kleu-

renpracht heeft de groenbe-
heerder er niet van weer-

houden om het rondje 
onder de boom af te 
plaggen. Nu is er al-
leen kale grond over 
waarin nog een Hy-
pericum (hertshooi) 
staat die zich er ook 
spontaan heeft ge-

vestigd. En één or-
chidee in een naastge-

legen stukje dat wonder-
lijk genoeg aan de aandacht 

van de groenverzorgers is ontsnapt. 
Over de vernieling van de wette-
lijk beschermde orchideeën is een 
klacht ingediend bij de gemeente 
Aalsmeer.

Jan Westerhof,
Antoniushof, Kudelstaart
jan@westerhof50.nl

ingezonden
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de orchideeën, die al 
meer dan 10 jaar rond 
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heerder er niet van weer-
houden om het rondje 

onder de boom af te 

vestigd. En één or-
chidee in een naastge-

legen stukje dat wonder-

in het voorstel afkomstig is. Het 
wordt ook de taak van de ESA om 
met de toekomstige gebruikers 
in gesprek te gaan. In ieder geval 
gaan de gebruikers van de gym-
zalen in de J.P. Thijsselaan en de 
Roerdomplaan verhuizen naar hal 
vier, want deze zalen gaan afgesto-
ten worden. Volgens Eppo Busker-
molen van het CDA hoeft de ge-
meente zich echt geen zorgen te 
maken dat de nieuwe trainings-
hal leeg blijft staan. “De vereni-
gingen uit Kudelstaart willen er 
graag gebruik van maken. RKDES 
traint nu in een hal in Woubrugge 
en VZOD in Leimuiden.” Voorzit-
ter van de commissie was dit keer 
Wilma Alink-Scheltema van PACT 
en zij vroeg na een klein half uur 
of de fracties wel of niet toestem-
ming wilden geven voor het plaat-
sen van dit onderwerp op de agen-
da van de raad. Voor het CDA en 
AB was genoeg over de te bou-
wen sporthal gesproken en zij ga-
ven groen licht, net als PACT, die 
wel aangaf het geen hamerstuk te 
vinden en nog een keer wilde be-
handelen. 
De VVD bleef het voorstel buiten-
gewoon onverstandig te vinden en 
stemde, net als HAC, tegen. Met 
de bouw van de trainingshal is een 
bedrag gemoeid van 1,5 miljoen 
euro en dit is inclusief de koppe-
ling aan en vernieuwen van de hal 
van het zwembad en het renoveren 
van de horecavoorziening hier. De 
raadsvergadering is op donderdag 
25 juni en begint om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Belangstellenden zijn welkom.

Ook tijdens de vakantie
Yoga in zomer met Inge
Aalsmeer - De leerlingen van In-
ge Saraswati vinden het veel te lang 
duren, geen yoga en meditatie in de 
zomervakantie. Daarom geeft In-
ge ook in de zomervakantie ander-
half uur yoga en meditatie op dins-
dagavond van 20.00 tot 21.00 uur. 
De les is voor iedereen toegankelijk, 
ook voor nieuwe leerlingen. Ieder-
een, die met yoga wil kennismaken 

en zich in yoga willen verdiepen, is 
welkom. De lessen zijn in de zomer 
los te volgen en bestaan uit: Yoga 
asanas (houdingen), ademtechnie-
ken (pranayama), kosmisch dan-
sen en meditatie. Zin in? Bel gerust 
0297-328798 of stuur een mail naar: 
info@ingesaraswati.com. Raad-
pleeg de website voor alle activitei-
ten: www.ingesaraswati.com.

de omgeving (want je kijkt nu te-
gen de enorme loods van Gouwe-
rok aan) en op een steenworp af-
stand zijn er al heel veel woningen 
neergezet in Dorpshaven Noord en 
Dorpshaven Zuid. En ook de twee-
de fase van Dorpshaven Noord en 
Zuid is inmiddels van start gegaan 
en daar zal het niet bij blijven, want 
er gaat nog meer gebouwd worden 
in dat gebied, dus honderden hui-
zen en appartementen op loopaf-
stand. En van de oude Rabobank? 
Maak daar appartementen van voor 
jongeren en/of senioren, daar is pas 
behoefte aan in het centrum. 

Graaf desnoods een deel van het 
binnenterrein af en je heb ook nog 
eens een jachthaven in het centrum 
van Aalsmeer, direct bereikbaar van 
af de Westeinderplassen, iedereen 
blij zo. De Lidl met een veel bete-
re en grotere locatie, de bewoners 
van het oude dorp, die anders el-
ke dag met een verkeersinfarct te 
maken krijgen, en natuurlijk ieder-
een die door de Brandewijnsloot 
vaart. Helaas zijn wij in Aalsmeer 
afhankelijk van bestuurders die lij-
ken wel bang zijn om tegen de Lidl 
in te gaan, omdat ze denken niet te 
kunnen winnen of om redenen die 
wij niet mogen weten. Ik hoop in ie-
der geval dat onze bestuurders nog 
eens heel goed nadenken over het 
plan van de Lidl.

M Maarse
Uiterweg 24
marcelmaarse@hotmail.com 

Convenant over voor- en 
vroegschoolse educatie 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
15 juni ondertekenden de verte-
genwoordigers van acht organi-
saties een convenant met afspra-
ken over de voor- en vroegschool-
se educatie. Dit gebeurde met me-
dewerking van de peuters van 
Kindcentrum Oostkroost een van 
de locaties van Kinderopvang Soli-
doe, die ook hoogstpersoonlijk hun 
‘verfhandtekening’ hebben ge-
zet. SKOA, AURO, VPCO, Solidoe, 
Partou, Snoopy, OTT, JGZ Groot-
regio Amstelland en de gemeente 
Aalsmeer zijn allemaal betrokken 
bij de voor-en vroegschoolse edu-
catie en hebben resultaatafspra-
ken gemaakt over het traject voor- 
en vroegschoolse educatie. 

De afspraken gaan bijvoorbeeld 
over de educatieve programma’s 
die gebruikt worden en het streven 
is om 100% van de doelgroep te 
bereiken. Dat gaat in Aalsmeer om 
ongeveer 80 kinderen. De afspra-
ken gaan bijvoorbeeld ook over de 
scholing van het personeel en het 
vastleggen van de informatie over 
de prestaties van het kind. Boven-
dien is het streven dat de kinde-
ren minimaal tien uur VVE aange-
boden krijgen. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: “We willen graag 
dat kinderen zonder achterstanden 

beginnen aan de basisschool. Met 
de ondertekening van het conve-
nant leggen we niet alleen de af-
spraken zwart op wit vast, maar het 
betekent ook dat de partijen nauw 
hebben samengewerkt en elkaar 
nog beter hebben leren kennen. 
Ook in de toekomst willen we deze 
nauwe samenwerking voortzetten.”

Extra steuntje
Er zijn in Aalsmeer op dit moment 
55 kinderen die door middel van 
VVE een extra steuntje in de rug 
krijgen. Dat steuntje in de rug geldt 
met name de taalontwikkeling van 
de kinderen. Onderzoek heeft aan-
getoond dat VVE het meest effec-
tief is wanneer het programma al 
op zeer jonge leeftijd begint. Bij 
een vierjarig kind dat met taalach-
terstand aan de basisschool be-
gint is het al veel moeilijker om 
die achterstanden weg te werken. 
De GGD signaleert en indiceert de 
kinderen die in aanmerking komen 
voor het programma. De kinde-
ren kunnen vervolgens instromen 
in het programma voorschoolse 
educatie. Het idee is dat de kinde-
ren op vierjarige leeftijd instromen 
in de vroegschool (groep 1 en 2)
van de basisschool, waar de leer-
methode van het VVE wordt door-
gezet.

in Oost, die waarschijnlijk niet meer 
ontwikkeld kunnen worden. 
De klad zit er in, de kassen zijn oud, 
staan eigenlijk te wachten om ge-
sloopt te worden of worden gebruikt 
voor andere doeleinden, waaronder 
caravanstalling en bandenopslag. 
Bloemen staan er in ieder geval niet 
meer in. Een andere bestemming, 
maar wat? Het LIB (Luchtvaart In-
delings Besluit) laat niet overal wo-
ningbouw toe. 
De fracties gaven aan te hopen op 
ook een recreatieve invulling. Een 
goede uitwerking voor heel Green-
port Aalsmeer is van cruciaal be-

lang en middels een ruimtelijke vi-
sie gaan uitvoeringsprojecten in re-
gionaal verband concreet gemaakt 
worden. Duurzaamheid, maatwerk 
en lokaal gebiedsgericht invullen 
zijn hierin sleutelwoorden. De ge-
meente gaat de ruimtelijke visie 
voor Greenport Aalsmeer als basis 
hanteren bij de (her)invulling van 
(oude) glastuinbouwgebieden. In 
de vergadering van de gemeente-
raad op donderdag 25 juni staat dit 
onderwerp opnieuw op de agenda. 
Niet meer ter behandeling, maar als 
hamerstuk, aldus unaniem besloten 
door de fracties. 
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Valpreventie programma 
in Aalsmeer gestart
Aalsmeer - Sinds juni 2014 heb-
ben de zorgverleners in Aalsmeer 
niet stil gezeten. Zo is er een sa-
menwerkingsverband gestart tus-
sen de huisartsen uit gezondheids-
centrum Drie Kolommen (P. Bon, F. 
Göbel, M. Feyen, G. Nijland, K. Goe-
de en J. Stam), Huisartsenpraktijk 
Groot en Bon, PACA fysiotherapie 
en Apotheek Groen. 

Met dit samenwerkingsverband 
streven de zorgverleners er naar 
om meer zorgvragen rondom ziek-
te en gezondheid in de eerste lijn 
op te lossen. Door deze samenwer-
king is onder andere het valpreven-
tie project ‘Na vallen weer opstaan’ 
van de grond gekomen. Dit project 
wordt ondersteund door Zorg en 
Zekerheid. ‘Vallen’ is een probleem, 
dat steeds groter wordt in Neder-
land, één op de drie ouderen valt 
minstens eenmaal per jaar met alle 
gevolgen van dien. Oorzaken voor 
het vallen kunnen lichamelijk min-
der sterk worden zijn, medicijnge-
bruik, aandoeningen hebben of za-
ken in en rond het huis die het risi-
co op vallen vergroten. Als een ou-
dere valt heeft dit vaak gevolgen 
voor de gezondheid. Naast de li-
chamelijke problemen kan er angst 
ontstaan waardoor ouderen bij-

voorbeeld minder gaan lopen, in-
actief worden en geen activiteiten 
buitenshuis meer ondernemen. 
Dit kan meer eenzaamheid tot ge-
volg hebben. Het valprogramma 
waarbij fysiotherapie, apotheek en 
huisartsen hand in hand gaan, is 
dan ook bedoeld voor ouderen die 
vallen of val-angst hebben. Doel 
van dit valpreventie project is er 
aan bij te dragen dat de Aalsmeer-
se ouderen zelfstandig blijven en zo 
gezond mogelijk met zo min moge-
lijk beperkingen ouder worden. Als 
u, of mensen in uw directe omge-
ving kent met een verhoogd valri-
sico, is dit programma mogelijk iets 
voor hen. Aanmelden kan via de 
assistente van de huisarts.

Proef Zuid Afrika bij Reisbureau 
TravelXL De Arend
Aalsmeer - Tot en met 20 juni orga-
niseren de reisbureaus aangesloten 
bij de TravelXL keten speciale Zuid-
Afrika weken. Dit veelzijdige vakan-
tieland met de vele fantastische toe-
ristische mogelijkheden krijgt in de-
ze periode de speciale aandacht die 
het verdient. Ook TravelXL Reisbu-
reau De Arend neemt deel aan de-
ze landelijke actie en opent haar 
deuren voor iedereen die graag wat 
meer wilt weten over het land. 

Onder het thema ‘Proef uw vakan-
tie, proef Zuid-Afrika’ worden op de 
vrij- en zaterdagmiddagen speciale 
Zuid-Afrikaanse wijnen of rooibos-
thee geschonken, terwijl men al-
le vragen kan stellen, tips en infor-
matie over een reis ontvangt. Dit is 
de eerste in de reeks van ‘Proef uw 
vakantie weken’ die de keten van 
45 landelijke Travelcenters organi-
seert. De actie wordt mede-gespon-
sord door het Zuid-Afrikaanse ver-

keersbureau die kaarten, speciale 
brochures en andere informatie ter 
beschikking heeft gesteld. “Ieder-
een die geïnteresseerd is om Zuid-
Afrika toeristisch te ontdekken is 
van harte welkom”, aldus eigenaar 
Arend van de Laar van het TravelXL 
Reisbureau De Arend in de Zijd-
straat 51. “Dan ontdekt men tevens 
dat wij in ons Travelcenter meer te 
bieden hebben en er veel toeris-
tische kennis en kwaliteit aanwe-
zig is, omdat wij zelf eigenaar zijn.” 
Zuid-Afrikaanse wijnen en rooibos-
thee worden geschonken op vrijdag 
19 juni van 16.00 tot 17.30 uur en za-
terdag 20 juni tussen 14.00 en 16.00 
uur. Aanmelden hoeft niet, maar 
wordt wel gewaardeerd en verze-
kert u van voldoende tijd voor een 
goed reisadvies. TravelXL De Arend 
in de Zijdstraat 51 is telefonisch be-
reikbaar via 0297-325856 en een 
mail sturen kan naar: aalsmeer@
travelxl.nl.

Adem je fit en vrij 
Regio - Op 1 juli opent Mariëlle Kir-
kels haar praktijk Stem- en Adem-
coaching in Vinkeveen. Mensen die 
kampen met vermoeidheid, somber-
heid, futloosheid, slapeloosheid, hy-
perventilatie en andere stressgere-
lateerde klachten, kunnen terecht 
in de gloednieuwe ademcoachprak-
tijk. De meeste mensen ademen te 
snel en teveel wanneer ze rustig 
op een stoel zitten. Daarmee bren-
gen ze het lichaam in opperste staat 
van paraatheid met een hoge hart-
slag en veel adrenaline, alsof ze in 
gevaar zijn. Als je snel ademt ge-
bruik je veel energie en voortdurend 
snel ademen kan tot veel klachten 
leiden, zoals pijn in de schouders of 
nek, gejaagdheid, vaak zuchten of 
gapen, snel vermoeid zijn of hart-
kloppingen. Door je ademhaling 
te vertragen kun je ook je hartslag 
vertragen en daarmee je brein tot 
rust brengen, wat ook weer van in-
vloed is op je hormoonhuishouding 
en dus je spijsvertering. Je brengt 
je hart en je brein met elkaar in ba-

lans. Wanneer je je uitgeput of de-
pressief voelt kunnen ademoefenin-
gen je ook helpen. Er zijn technie-
ken waarmee je je lichaam en geest 
helpt te herstellen. Ook op emotio-
neel vlak kun je leren om oude pa-
tronen los te laten via de adem. De 
ademcoach kan je begeleiden bij dit 
proces. Ook op het gebied van de 
keel en de stem kun je terecht in de 
praktijk. Wanneer je stem niet vrij 
voelt, je niet durft te zingen, je al-
tijd het gevoel hebt dat je adem te 
kort komt of je vaak moet spreken 
voor een groep en daarbij proble-
men ondervindt kan de stemcoach 
je wellicht helpen. Als klassiek zan-
geres beschikt Mariëlle Kirkels over 
een uitgebreid scala aan oefenin-
gen waarmee je de spieren rond je 
strottenhoofd kunt leren ontspan-
nen, zodat je meer ruimte maakt 
om je stem vrij te gebruiken. Ook de 
adem speelt hierbij natuurlijk een 
grote rol. Kijk voor meer informa-
tie op www.mariellekirkels.nl of bel 
naar 0297-265621.

Crowdfunding: Praktische tips 
voor midden- en kleinbedrijf
Streek - De provincie Noord-Hol-
land organiseert op 24 juni een bij-
eenkomst over crowdfunding in Het 
Cultuurgebouw in Hoofddorp. De 
gratis bijeenkomst is bedoeld voor 
iedereen die meer wil weten over de 
praktische do’s en don’ts rondom 
crowdfunding. De bijeenkomst is 
onderdeel van een kenniscampag-
ne over crowdfunding, 2miljoenin-
vesteerders.nl. Hoe werkt crowd-
funding nu precies? Welke verschil-
lende vormen zijn er en hoe begin je 
een campagne? En welke rol spe-
len crowdfundingplatforms? Dit 
soort vragen staan 24 juni in Hoofd-
dorp centraal. Uit monitoring blijkt 
dat crowdfunders in Noord-Hol-
land de afgelopen drie maanden 
meer dan zes miljoen euro ophaal-
den voor hun ondernemingen. Hoe-
wel de markt blijft groeien, is crowd-
funding voor veel mkb’ers nog on-
bekend terrein. Om hier verande-

ring in te brengen, sloegen de pro-
vincie Noord-Holland en branche-
vereniging Nederland Crowdfun-
ding de handen ineen en startten 
een grootschalige voorlichtings-
campagne onder de noemer 2 mil-
joen investeerders. 

Onderdeel van de campagne 2mil-
joeninvesteerders.nl is de intensie-
ve begeleiding van tien Noord-Hol-
landse ondernemers bij hun crowd-
fundingcampagne. Een aantal van 
hen zijn op 24 juni in Hoofddorp 
aanwezig om hun verhaal te pit-
chen. Zo willen Rob van Eerden en 
Jolande Verhulst hun crematiecen-
trum in Beverwijk uitbreiden met 
behulp van crowdfunding. Tamar 
Moorman en Ivo Kemper gaan aan 
het IJmuidense strand een water-
sportpaviljoen op palen zetten met 
hulp van de crowd. Meer verhalen 
op www.2miljoeninvesteerders.nl. 

Voedselbank enorm blij!
Aalsmeer - Jongstleden vrijdag-
avond en zaterdag werd er door 
de vrijwilligers van de Voedselbank 
Aalsmeer en Kudelstaart weer een 
winkelinzamelingsactie georgani-
seerd bij Albert Heijn op het Praam-
plein. Voor het eerst werd er ook 
al op de vrijdagse koopavond aan-
dacht gevraagd voor de nog im-
mer bestaande behoefte aan Voed-
selbank-hulp, ondanks berichten 
in diverse media dat de crisis nu 
toch echt voorbij zou zijn. Alleen 
al in Aalsmeer en Kudelstaart ma-
ken wekelijks nog steeds rond de 55 
gezinnen de trip naar het Voedsel-
bank-uitgiftepunt om daar een krat 
met levensmiddelen op te halen. 
De hoogzomerse temperaturen op 
die vrijdagavond maakten dat het 
niet enorm druk was in de winkel. 
Desalniettemin werd de VBA in een 
paar uur tijd toch reeds verblijd met 
een mooi aantal kratten vol met ge-
doneerde boodschappen. Op zater-
dagochtend waren de vrijwilligers 
om half 9 alweer in touw en toen 
de stroom boodschappende men-
sen halverwege de ochtend goed 
op gang was gekomen, groeide de 
stapel volle kratten met artikelen 
van de VBA-boodschappenlijst vlot 
en gestadig. ’s Middags werd het in 
verband met de Junior Pramenrace 
nog veel drukker in en om de haven 
van het Praamplein: bootjesmensen, 
feestvierders, muziekmakers, alles 
kwam voorbij en velen deden nog 
even snel een boodschap bij Albert 
Heijn. Op slechts weinigen van hen 
werd tevergeefs een beroep gedaan 
door de VBA, de actie ging tot laat 
in de middag door tot er geen lege 
krat meer over was! Niet alleen wa-
ren er heel veel extra boodschappen 
gedaan door het winkelend publiek, 
maar ook de collectebus was niet 
voorbij gelopen: een prachtig be-

drag van ruim 130 euro was bij el-
kaar gebracht. Daarvan werden di-
rect extra aankopen gedaan, welke 
bij de eerstkomende uitgifte met-
een aan de cliënten van de Voed-
selbank zullen worden meegege-
ven. Als klap op de vuurpijl wacht-
te de vrijwilligers van de VBA nog 
een enorme verrassing van Albert 
Heijn’s manager Lucas Schoone-
beek, die zijn teamleider Tim de op-
dracht had meegegeven om de VBA 
aan het einde van de dag nog wat 
extra’s mee te geven. Bijna puffend 
onder het gewicht van een enorme 
berg aan gratis extra boodschap-
pen van het lijstje, zomaar gedo-
neerd door AH Praamplein, mocht 
de kleine rode auto van een VBA-
vrijwilliger nog een keer extra de rit 
naar de opslagruimte maken. Wat 
een geweldige afsluiting van een 
prachtig inzamelingsweekend, VBA 
is enorm blij met AH-Praamplein en 
de 80 kratten houdbare levensmid-
delen die in totaal werden ingeza-
meld. Voedselbank Aalsmeer wil 
bij deze iedereen heel hartelijk be-
danken voor alle donaties, de extra 
boodschappen en alle hulp, zonder 
welke zij simpelweg niet datgene 
kan doen wat nog steeds heel hard 
nodig is voor een flink aantal dorps-
genoten. 

Heruitgave ‘De Oorlog in 
Jouw Dorp’ voor Groep 8
Aalsmeer - In 2013 verscheen voor 
de Aalsmeerse basisschooljeugd ‘De 
Oorlog in Jouw Dorp’ van Theodore 
van Houten. Het boek is gebaseerd 
op ‘Een vrij ernstig geval’, Van Hou-
tens beschrijving van de oorlogsge-
schiedenis van Aalsmeer, versche-
nen in 2011. Dit is het omvangrijk-
ste boek dat ooit over Aalsmeer ver-
scheen en deed indertijd het nodi-
ge stof opwaaien. Het beleefde met 
1800 verkochte exemplaren twee-

maal een herdruk. Nu, twee jaar na 
de eerste editie, verschijnt van ‘De 
Oorlog in Jouw Dorp’ in beperk-
te oplage een vrijwel ongewijzigde 
herdruk, bestemd voor groep 8 van 
het basisonderwijs. De eerste druk 
verscheen indertijd met medewer-
king van diverse sponsors. Scholen 
kunnen exemplaren van het boek 
reserveren en opvragen bij Drukke-
rij Cocu, uitsluitend via e-mail: in-
fo@cocu.nl.

Sijbrants & van Olst klaar 
voor zomer
Uithoorn - De laatste maanden is 
er hard gewerkt aan de promena-
de aan de Amstel. Het het resul-
taat mag er zijn. Uithoorn kan zich 
opmaken voor een prachtige zo-
mer aan de Amstel. De opticiens Sij-
brants & van Olst zijn er ook klaar 
voor. Dat begint met de Theo dealer-
dagen op 19 en 20 juni. Voor men-
sen met een uitgesproken smaak is 
dit een ‘must’ om te bezoeken. Het 
merk Theo is een echte trendset-
ter in de wereld van de brilmontu-
ren. Ook de zonnebrillen zijn weer 
scherp geprijsd, dus niets hoeft u 
tegen houden om lekker in de zon 
op het terras aan de Amstel te ver-
toeven. Op 27 juni start dan de Sum-
mersale. Een sale met flinke kortin-
gen en spectaculaire acties. Dus 
hou deze krant, hun website en fa-
cebook in de gaten. Sijbrants & van 
Olst is al meer dan 25 jaar een be-
grip voor moderne brillen van zeer 
hoogstaande kwaliteit! Niet alleen in 
Uithoorn en Ouderkerk aan de Am-
stel, maar in feite in heel Amstelland 
en ver daarbuiten! Men kan hier 
kiezen uit een grote collectie mon-

turen en zonnebrillen van beken-
de topdesigners, zoals bijvoorbeeld 
Theo, Paul Smith, Oliver People en 
Lindberg. Ook dit voorjaar heeft Sij-
brants & van Olst weer spectaculai-
re aanbiedingen met merkzonne-
brillen, zoals Ray Ban, Prada Sport, 
Michael Kors, Calvin Klein en Prada, 
inclusief de speciale Hoya glazen op 
eigen sterkte vanaf 119 euro. Vrijdag 
19 juni vanaf 16.00 uur en zaterdag 
20 juni organiseert Sijbrants & van 
Olst een Theo eyewear dag, een dag 
die voor de echte trendsetters zeker 
de moeite waard zal zijn. Peter, de 
adviseur van Theo eyewear, zal op 
vrijdag 
aanwezig zijn om te adviseren over 
dit bijzondere merk. Naast montu-
ren wordt ook de nieuwe zonne-
brilcollectie van Tim van Steenber-
gen, een Belgische ontwerper die 
met Theo samenwerkt, getoond. Op 
beide dagen staan er lekkere Belgi-
sche bonbons en biertjes klaar, zo-
dat het een zeer aangenaam bezoek 
zal worden. Natuurlijk ontvangen 
klanten 10% korting als ze deze dag 
een montuur van Theo aanschaffen. 

Grootste patchwork kleurplaat 
van Nederland in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 20 en 21 juni wordt 
de grootste patchwork kleurplaat 
van Nederland gemaakt. Het project 
is onderdeel van Aalsmeer Flower 
Festival. Bezoekers van het festival 
kunnen meehelpen om een kleur-
wand te laten ontstaan. Het kleur-
project is een initiatief van Boek-
huis Aalsmeer en kunstdocent An-
nefie van Itterzon in samenwerking 
met Uitgeverij BBNC, een toonaan-
gevende uitgever van de populaire 
kleurboeken voor volwassenen. Op 
zaterdag 20 en zondag 21 juni wordt 
een voormalige bloemenschuur van 
de Historische Tuin omgetoverd tot 
atelier. Het doel is om hier geduren-
de het weekend een kleurwand te 
laten ontstaan van circa 15 vierkan-
te meter. In de Historische Tuin (in-
gang Praamplein) zijn nog allerlei 
oude bloemsoorten te vinden. De-
ze omgeving is niet alleen inspire-
rend voor natuurliefhebbers, maar 
ook voor kunstenaars. Zo maakt de 

‘Tuin’ elk jaar deel uit van de Kuns-
troute. Tijdens het Flower Festi-
val kiezen deelnemers op basis van 
een korte test een bloem die past 
bij hun persoonlijkheid. Kleurplaten 
van bottelrozen, violen, dahlia’s en 
andere bloemen kunnen vervolgens 
worden ingekleurd. Iedere bloem 
wordt in een seizoen geplaatst en 
op die manier groeit de patchwork 
kleurplaat tot een samenhangen-
de wand vol kleurschakeringen. De 
bloemkleurplaten zijn afgebeeld op 
een zeshoek, een vorm die past bij 
de celstructuren van planten. Het 
project past in deze tijd waarin men 
op zoek is naar puur natuur en of-
fline creativiteit. Iedereen is welkom 
om mee te kleuren aan deze reuze 
grote kleurplaat. Deelname is gra-
tis en vooraf aanmelden is niet no-
dig. Aalsmeer Flower Festival speelt 
zich af op vier locaties en is op bei-
de dagen te bezoeken van 11.00 tot 
17.00 uur.

Proeven, voelen, ruiken en beleven!
Tasty Saturday in Ophelialaan
Aalsmeer - Na het grote success 
van de Tasty Saturday voor Moeder-
dag doet de Ophelialaan het weer: 
De Tasty Saturday voor Vaderdag. 
Een dag waarop niet alleen vaders, 
maar al het winkelend publiek ver-
wend wordt door de winkeliers van 
de Ophelialaan. Vanaf 12.00 uur 
kunnen bezoekers zaterdag 20 juni 
genieten van diverse producten, die 
winkeliers in de Ophelialaan te koop 
hebben in hun winkels. Zo zijn er di-
verse hapjes, goodie bags, cadeau-

bonnen en presentaties te proe-
ven en te ervaren. Alle winkeliers in 
de Ophelialaan doen mee aan de-
ze Tasty Saturday die u zeker niet 
mag missen! Natuurlijk worden de 
vaders ook nog extra in het zonne-
tje gezet. Namens de winkeliers van 
de Ophelialaan worden er present-
jes aan de vaders uitgedeeld. Maar, 
ook als je geen vader bent moet je 
zeker zaterdag even langs komen 
om de Ophelialaan op alle manieren 
te beleven!

Schilderij voor zorgcentrum
Aalsmeer - Bij de Geraniummarkt 
afgelopen mei, stond de Solidoe 
kraam met een leeg schilderij. Alle 
kinderen is toen gevraagd om een 
stukje te schilderen en aan te ge-
ven wat nu de beste bestemming is 
voor zo’n mooi kunstwerk. Met stip 
op de eerste plaats werd aangege-
ven dat Zorgcentrum Aelsmeer de 
beste plek is hiervoor. De reden was 
voor iedereen verschillend: “Omdat 
wij hier altijd met de peuters naar 
toe gaan, omdat mijn oude oma er 
woont, omdat ik er dan naar kan kij-
ken als ik oud ben of omdat zij al-
tijd zo lief zijn.” Vier kinderen, die 
geschilderd hebben, mochten mee 
voor de overhandiging en natuur-
lijk de kinderen van de Koksmaat-

jes, de peutergroep van de Beren-
boot, omdat zij heel vaak naar de 
opa’s en oma’s van het zorgcentrum 
gaan. Woensdag 10 juni, direct na 
de lunch, stonden de kinderen klaar 
voor de overhandiging. Helene ver-
telde hoe het tot stand is gekomen 
en heeft direct het kunstwerk aan 
de muur gehangen. De ouderen die 
erbij waren vonden het geweldig! 
Het is voor hen altijd een feest als 
de peuters langs komen en dan nu 
met een mooi schilderij was hele-
maal leuk. Tot slot kregen de kinde-
ren nog een lekker snoepje, de win-
nende kinderen een kleine attentie 
en kon iedereen weer naar huis. “Tot 
de volgende keer”, riepen de peu-
ters nog bij het weglopen.

Pakket Jumbo voor Wilma
Aalsmeer - Vrijdag 30 en zaterdag 
31 mei konden klanten van Jumbo 
Koster in de Ophelialaan gratis ad-
vies krijgen over gezonde voeding 
van Welzijnscoaches Natalie Rit-
te en Marina van der Veldt. Tevens 
maakten klanten kans op een gra-
tis gezond boodschappenpakket ter 
waarde van 25 euro, gesponsord 

door Jumbo! Afgelopen dinsdag-
avond 16 juni kwam de gelukkige 
winnares dit pakket ophalen. Wilma 
uit Kudelstaart was heel blij met de 
prijs. Omdat zij de prijs niet op haar 
fiets mee kon nemen, werd zij inclu-
sief fiets en pakket door een atten-
te medewerker van Jumbo naar huis 
gebracht.
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Start om half elf bij Dorpshuis
Solextocht Kudelstaart 777
Kudelstaart - Deze zaterdag 20 ju-
ni houden de Solexvrienden Ku-
delstaart en De Kwakel een solex-
tocht in het teken van de feestweek 
Kudelstaart 777. Er is een fraaie rit 
uitgezet met een hoog plassen- en 
water- en drijfgehalte. Solex rijden 
betekent plezier, nostalgie en ge-
nieten. Soms betekent het ook lek-
ke banden of andere pech. Maar dat 
wordt altijd weer opgelost met repa-
raties of een reserve Solex. 
De Solextocht staat open voor ieder-
een die gebruik maakt van een So-
lex of een andere snorfiets. Mee wil-
len doen maar geen Solex beschik-
baar? Solexverhuurbedrijf Akersloot 
stelt goede Solexen beschikbaar te-
gen een sterk gereduceerde prijs 

van 35 euro voor de hele dag. Als 
u van deze vriendendienst gebruik 
wilt maken, neem dan snel con-
tact op met Frans van de Aardweg 
via 06-2808708. De tocht start, zo-
als altijd, bij Joop en Ria van Leeu-
wen aan de Kudelstaartseweg 165. 
Tussen 09.30 en 10.30 uur staat daar 
de koffie en koek klaar en kan inge-
schreven worden. 
Stipt om 10.30 uur vertrekt de groep 
naar het Dorpshuis waar de officië-
le start plaats zal vinden. Tussen de 
middag is er een lunch in het Dorps-
huis Kudelstaart en halverwege de 
middag wordt er paling gehapt 
bij Rekelhof. Rond vier uur zijn de 
deelnemers toe aan een nazit met 
consumptie(s). 

Rozenweekend, veilingen en 
kleuren in Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 20 en zon-
dag 21 juni staat de roos in het mid-
delpunt van de belangstelling op de 
Historische Tuin. Er is een grote pre-
sentatie van ROOOZ met rozen uit 
het verleden, heden en de toekomst. 
Deze presentatie ligt in handen van 
de bedrijven Zuurbier, VP Floricultu-
re en AQ Roses.
Er is een collectie rozen van Belle 
Epoque te zien, die ook te koop is. 
Daarnaast is de Historische Tuin een 

locatie die op de route ligt van het 
Aalsmeer Flower Festival. Er kan op 
de Tuin meegewerkt worden aan de 
grootste bloemenkleurplaat van Ne-
derland. Tevens worden beide da-
gen veilingen georganiseerd in de 
veilingzaal. De Historische Tuin is 
zaterdag en zondag open van 11.00 
tot 16.30 uur en de toegang is gra-
tis. Het tuinbouwmuseum is te be-
reiken via de ophaalbrug bij het 
Praamplein. 

Deel opbrengst textielinzameling 
naar Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer - Donderdag 11 juni do-
neerde wethouder Ad Verburg 25 
procent van de opbrengst van het in 
2014 in Aalsmeer ingezamelde tex-
tiel aan Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer (OSA). Het 
gaat om een bedrag van 9.109 eu-
ro. Eind 2013 is met de raad afge-
sproken om jaarlijks een kwart van 
de opbrengst, dat textielinzame-
laar Sympany in opdracht van de 
gemeente ophaalt, aan een lokaal 
goed doel te schenken. De komen-
de drie jaar is dat stichting OSA. 
Textielinzamelaar en charitatieve 
instelling Sympany (voorheen KI-
CI/Humana) zamelt voor gemeen-
te Aalsmeer jaarlijks bijna 90.000 
kilo textiel en schoenen in. Dat zijn 
7 vrachtwagens vol. Broeken, gor-
dijnen, T-shirts maar ook schoe-
nen zijn voor bijna 100% herbruik-
baar. Bijvoorbeeld als tweedehands 
textiel, maar ook als grondstof voor 
een nieuw product zoals poetsdoe-
ken of vloerbedekking. 75% van de 
opbrengst besteedt Sympany aan 
met duurzame goede doelen in zui-

delijk Afrika en ook India gericht op 
het zelfredzaam maken van de lo-
kale bevolking door het geven van 
textiel gerelateerde trainingen en 
opleidingen. Wethouder Ad Ver-
burg van onder andere Afvalbeheer: 
“Door een deel van de textielop-
brengst lokaal aan te wenden ho-
pen we Aalsmeerders te stimuleren 
om nog meer textiel gescheiden aan 
te bieden. Zo leveren inwoners een 
bijdrage aan onze doelstelling om 
bruikbare grondstoffen uit het rest-
afval te houden en her te gebrui-
ken. Dat is een mooie milieuwinst.” 
Gerard Nijland, voorzitter Stichting 
OSA: “Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer richt zich op 
kleinschalige ontwikkelingsprojec-
ten, voornamelijk in Afrika. De bij-
drage uit de textielinzameling gaan 
wij gebruiken om nog meer pro-
jecten financieel te ondersteunen. 
Aalsmeerders, particulieren en be-
drijven, die zich willen inzetten voor 
een ontwikkelingswerk kunnen via 
OSA een aanvraag doen voor fond-
sen voor hun project.”

Foto-onderschrift: Wethouder Ad Verburg, Marc Vooges van Sympany met de 
cheque van 9.109 euro en Stef Holling en Betsie Eveleens van Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer.

Aalsmeerder Veerhuis: De best 
bewaarde herberg uit 17e eeuw
Aalsmeer - In de rubriek ‘Aalsmeer 
buiten Aalsmeer’ in het Oud Nuus-
magazine besteedt Jan Willem de 
Wijn dit keer aan dacht aan het 
‘Aalsmeerder Veerhuis’. Gebouwd 
in 1634 bij de Overtoom staat de 
herberg nog steeds in Amsterdam 
aan de Sloterkade 21. Een voorma-
lig directeur van Monumentenzorg 
zei over dat Aalsmeerder Veerhuis: 
“Een herberg van deze ouderdom, 
zo in een geheel gebouwd en zo 
goed bewaard gebleven, is ons land 
niet te vinden. Zonder overdrijving 
mag men zeggen dat het huis onze 
best bewaarde herberg uit het begin 
van de 17de eeuw is.” In zijn artikel 
gaat De Wijn in op de geschiedenis 
van het Aalsmeerder Veerhuis, de 
plaats waar eeuwenlang zeilsche-
pen van het veer uit Aalsmeer af-
meerden. Op een omstreden plek 
waar de steden Haarlem en Amster-
dam al sinds de vijftiende eeuw een 
machtsstrijd uitvoerden met blok-
kades van waterwegen. Een unieke 
(ooit) horecagelegenheid.
Aardige bijkomstigheid: Klaas 
Maarse Kzn. laat bij zijn artikel over 
hofmeester Eilander in Aalsmeer 
een kaart uit 1893 zien waarop het 
bootstation aan de Ringvaart te-
genover het dorp van Aalsmeer 
het Aalsmeerse Veerhuis wordt ge-
noemd. Deze Klaas Eilander opent 
op 8 november 1913 een café (Cen-
traal) op de hoek van de nieuwe Van 
Cleeffkade en Markstraat.
Ruim een eeuw later wordt er weer 
op een nieuwe locatie in het cen-
trum van Aalsmeer een horecagele-
genheid geopend. Henk van Leeu-
wen besteedt in Oud Nuus aan-
dacht aan de opening op 8 mei van 
Het Tuinhuis op de Historische Tuin 
die achteraan grenst aan de Ring-
vaart.

Ringvaart en dijk
Om bij de Ringvaart en de dijk van 
de Haarlemmermeerpolder te blij-
ven: Jan Willem de Wijn heeft sa-
men met Hans Alderden een ex-
positie gemaakt over een dijk die 
vanaf 1766 als waterkering de gol-
ven van het Haarlemmermeer te-
genhield. Die blijkt tachtig jaar la-
ter gewoon te zijn hergebruikt bij de 
droogmaking van het Haarlemmer-
meer. Maar nu om als boezemwa-

ter voor de polder te dienen. De ex-
positie ‘De redding van Aalsmeer’ is 
tot oktober te zien in de Historische 
Tuin. Oud Aalsmeer heeft een gids 
samengesteld waarin de hele expo-
sitie terug is te lezen. Deze water-
weg rond de Haarlemmermeer staat 
centraal in een verslag van Annig-
je Leighton-van Leeuwen over de 
rondvaart rondom deze gemeente. 
Een hele rij molens, stoomgemalen, 
bruggen en andere bezienswaar-
digheden gleden langs de ‘River 
Queen’ op de Ringvaart. En Klaas 
Maarse haakt daar op in met een 
verhaal over een roeitocht in 1960 
rondom de Haarlemmermeer ten 
behoeve van de eerste televisieac-
tie ‘Open het dorp’.

En verder…
De verbouwing van een voormali-
ge houten Leger des Heils-keet tot 
een nieuw clubhuis komt aan bod 
bij herinneringen van Nico Borg-
man. Het gaat over de geschiedenis 
van de AJC (Arbeiders Jeugd Cen-
trale) in Aalsmeer. Ruim 1.700 vrij-
willigersuren waren in 1956 voor 
die verbouwing in de Primulastraat 
nodig. Onder de titel ‘Aalmeer-
se archiefleeuwen’ schrijft Rena-
te Broxterman over de uitbreiding 
van de archiefcommissie van Oud 
Aalsmeer met twee nieuwe leden. 
Wie vragen wil stellen aan de ar-
chiefcommissie kan op maandag 
van 10.00 tot 11.00 uur en donder-
dags van 10.00 tot 15.00 uur terecht 
in de kelder van het gemeentehuis. 
Wel eerst even een afspraak maken 
met Gert Wentzel via 0297-341596 
of per mail: gerthwentzel@caiway.nl 
. Dirk Jongkind beschrijft hoe hon-
derd jaar geleden boomkwekerij J. 
de Jong & zonen ontstond. Begon-
nen in 1915 met Gebroken hart-
jes, Lelietjes der dalen, pioenen en 
Laanbomen aan de Oosteinderweg 
veranderde het bedrijf in een tuin-
plantencentrum en een handelsbe-
drijf. De nieuwe Oud Nuus is in de 
Aalsmeerse boekhandels verkrijg-
baar en kost 5 euro. Maar een lid-
maatschap van Oud Aalsmeer (met 
vier gratis nummers per jaar) be-
draagt slechts 18,50 euro. Pen-
ningmeester Annigje Leighton-van 
Leeuwen is bereikbaar via 0297-
323553.

Het Aalsmeerder Veerhuis, Nederlands unieke herberg.

De Tweede van links is Sem, dan Cees, Bodean, Tess en Britt.
Helemaal links staat een vriendje. Sylvan was namelijk druk met de junior Pra-
menrace en kon niet op de première aanwezig zijn. Zou hij een stand-in heb-
ben ingehuurd?’

Tas en vlag uit: Geslaagd!
Aalsmeer - Her en der in de ge-
meente hangen sinds afgelopen 
donderdag 11 juni in straten de 
vlaggen met tassen uit. Geslaagd 
zijn deze jongens en meiden en dat 
is natuurlijk een felicitatie en een 
feestje waard. 
Er was, zo leek wel, aan alle ge-
slaagden gedacht. Afgelopen week-
end bood een uitgebreid aanbod 
aan evenementen. Maar, natuur-
lijk zijn er ook in de huiselijke kring 
feestjes gevierd met champagne, 
taart en misschien wel cadeaus. De 

examenkandidaten kunnen nu gaan 
genieten van een welverdiende va-
kantie. Natuurlijk wordt de perio-
de door een groot aantal ook ge-
bruikt om bij te verdienen en te spa-
ren voor een vakantie of de boeken 
voor de volgende studie. 
De laatste weken van juni hebben 
deze examenkandidaten het ‘rijk’ 
nog voor zich alleen. Begin juli be-
gint de zomervakantie en hebben 
alle schoolgangers zes weken vrij. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Donateursactie Kinderboerderij 
zaterdag in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Komende zaterdag 20 
juni zullen vrijwilligers van kinder-
boerderij Boerenvreugd in Nieuw 

Talentjes uit Rijsenhout op 
rode loper bij Apenstreken
Aalsmeer - Voor de nieuwste speel-
film ‘Apenstreken’ zijn vorig jaar in 
de zomervakantie een aantal kin-
deren uit Rijsenhout benaderd, via 
dansschool Marcella van Altena uit 
Hoofddorp, om mee te spelen als fi-
gurant. De film speelt zich af rondom 
het jaar 1900 en is een echte familie-
film à la Kruimeltje en Ciske de Rat. 
Het gaat over het ondeugende wees-
kind Wim, die graag naar school wil, 
maar moet werken in de fabriek van 
het weeshuis samen met de ande-
re weeskinderen. Wim ontsnapt en 
komt samen met een brutale aap te-
recht op het platteland. Ze gaan in 
het geheim wonen op de boerderij 
van Jet, die er stiekem voor zorgt dat 
Wim naar school kan. Hij moet daar-
bij zorgen dat hij uit handen van de 
gemene directrice van het weeshuis 
blijft én van de politie. Uiteraard be-
leeft Wim spannende avonturen, haalt 
kattenkwaad uit en krijgt hij nieuwe 
vrienden. 
De zes Rijsenhoutse acteurs speel-
den afwisselend wees-, dorps-, 
stads- en schoolkinderen en vonden 
het een geweldige ervaring om mee 
te maken. Want hoe gaaf is het om al-
les achter de schermen eens te mo-
gen zien? Deze krant spreekt met vier 
jonge ‘actrices’ Bodean, Cees, Britt en 
Tess, die tijdens de opnames allemaal 
in de leeftijd waren tussen 5 en 9 jaar. 
Zij vertellen dat ook twee jongens 
meespelen, namelijk Sem en de broer 
van Bodean; Sylvan. Deze laatsten zijn 
ook bij de échte première geweest en 
daar hebben ze veel bekende acteurs 
gezien. Op de vraag hoe ze het von-
den om mee te spelen in zo’n heu-
se speelfilm vertellen ze honderduit. 
Cees: “Ik heb ongeveer zes opname-
dagen meegemaakt en dat was voor-
al in het Zuiderzeemuseum in Enk-
huizen. We moesten er steeds vroeg 
zijn om ons op te laten maken en aan 
te kleden en onze haren werden ge-
daan. Ik had van die ouderwetse kle-
ren aan en een strik in mijn haar. Dat 

aapje is schattig joh, maar ook heel 
stout. Hij zat gewoon steeds vast aan 
een touwtje hoor, maar dat zie je na-
tuurlijk niet in de film.” Britt vond 
vooral haar nepmoeder heel aardig 
en verder alle medespelers en Tess 
vertelt dat ze in de film een zus had 
en een blonde moeder. Ook zegt één 
van de meiden dat de nepsneeuw 
heel gaaf was. 

Handtekeningen
Was er ook nog iets wat minder leuk 
was? “Ja!” Roepen de meiden in koor. 
“Dat lange wachten. Pffff.” En Cees 
vond op klompen lopen ook wel wat 
minder. “Maar ja, dat hoort nou een-
maal bij acteren,” verzucht ie. “Weet 
je wat wel heel leuk was? Toen we in 
het Zuiderzeemuseum waren, heb-
ben we handtekeningen uitgedeeld 
aan de bezoekers daar. Hoe cool is 
dat?” De meisjes voelen zich al ech-
te actrices. Afgelopen zaterdagmor-
gen mochten ze dan ook naar de pre-
mière in Hoofddorp met hun ouders, 
familie en vrienden. 

Daar liepen ze in hun meest feeste-
lijke outfits, onder luid gejuich en ap-
plaus van bezoekers, over de rode lo-
per tussen een haag van mensen. 
“Het was erg druk. In de bioscoop 
kregen ze popcorn en drinken.” Aldus 
Saskia, de moeder van Cees. “Natuur-
lijk zaten we tijdens de film vooral op 
te letten of we ‘onze’ snoetjes konden 
ontdekken, maar buiten dat, Apen-
streken is echt een ontzettend verma-
kelijke familiefilm met mooie muziek 
en sfeervolle beelden. Een aanrader!” 
De ondeugende speelfilm, met in de 
hoofdrollen onder andere Kim-Liam 
van der Meij, Yvonne Jaspers, San-
ne Vogel en Mike Weerts, is vanaf he-
den in 3D te zien in ons eigen bios-
coop in Aalsmeer vanaf slechts 6 eu-
ro per ticket. Kijk voor meer informa-
tie op www.crowncinema.nl 

Door Miranda Gommans 

Diabetes in de belangsteling
Aalsmeer - Op de onlangs door 
ANBO in samenwerking met DVN ( 
Diabetes Vereniging Nederland) ge-
organisserde informatiebijeenkomst 
werd nogmaals duidelijk hoezeer 
diabetes in de belangstelling staat 
en hoe snel de kennis ontwikke-
ling gaat rond met name type 2 di-
abetes, diabetes mellitus, die ver-
oorzaakt wordt door afname van de 
gevoeligheid voor insuline bij de li-
chaamscellen. Jan Bol, ervarings-
deskundige en coördinator DVN re-
gio Amstelland, gaf de aanwezigen 
heel gerichte voorlichting en bruik-
bare tips om om te gaan met hun 
diabetes. Bovendien kregen zij een 
primeur door zijn aankondiging van 

de Diabetes Challenge die geor-
ganiseerd wordt in Amstelveen en 
Aalsmeer, resulterend in een wan-
deltocht op 14 november. 

Deze Challenge sluit aan bij de mo-
derne inzichten dat beweging heel 
positieve effecten heeft op diabetes, 
preventief als je bloedsuikerspiegel 
te hoog dreigt te worden. Maar zelfs 
bij mensen die medicatie gebruiken 
blijkt een intensief bewegingspro-
gramma te resulteren in minder me-
dicijngebruik. Een ander interesan-
te aankondiging op deze ANBO-in-
formatiemiddag kwam van Robert 
Memelink, projectleider aan de Ho-
geschool van Amsterdam over het 

PROBE-onderzoek. Voor dit onder-
zoeksprogramma, uitgevoerd door 
de HvA in samenwerking met een 
aantal betrokken instanties waar-
onder Nutricia Research en TNO, 
zoekt men mensen met Diabetes 
type 2 en overgewicht ( BMI gro-
ter dan 27). Afvallen gaat vaak ge-
paard met ongewenst verlies van 
spiermassa. 

Via een uitgekiend voedings- en 
beweegprogramma wil men met dit 
onderzoek aantonen dat het moge-
lijk is tijdens het afvallen de spier-
massa te behouden en de bloedsui-
kerspiegel beter onder controle te 
houden. Wie hierin geïnteresseerd 
is of aan mee wil werken kan een 
mail sturen aan probe-studie@hva.
nl of bellen naar 020-5953570. 

Aalsmeer - Komende zaterdag 20 
en zondag 21 juni kunnen belang-
stellenden weer privé tuinen gaan 
zien in Aalsmeer en Kudelstaart. Op 
het Molenplein zijn in de stand van 
Groei & Bloei boekjes met alle infor-
matie verkrijgbaar. De boekjes zijn 

reeds ze te koop in het Boekhuis in 
de Zijdstraat. Er zijn tuinen aan de 
Oosteinderweg en de Uiterweg en 
dan via de Geniedijk naar de Mijns-
herenweg naar het centrum van Ku-
delstaart. De tuinen zijn beide da-
gen open tussen 11.00 en 17.00 uur.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Open tuinen in Aalsmeer

Oosteinde op zoek gaan naar nieu-
we donateurs. De actie is nodig 
omdat de Stichting Kinderboerde-
rij Aalsmeer voor het verzorgen van 
de dieren afhankelijk is van de do-
nateursgelden. Sinds de oprich-
ting en opening van de kinderboer-
derij is het aantal donateurs terug-
gelopen. Veel jonge gezinnen uit 
Nieuw-Oosteinde zijn regelmati-
ge bezoekers van de kinderboer-
derij. De vrijwilligers komen aan-
staande zaterdag langs de deuren 
om te vragen of mensen een vas-
te bijdrage kunnen en willen leve-
ren aan de verzorgingskosten. Het 
donateursgeld wordt jaarlijks be-
steed aan stro, hooi, voer en me-

dicijnen. De nieuwe donateurs krij-
gen een mooie beker als dank voor 
hun steun. Aanmelden kan ook via  
donateur@boerenvreugd.nl.
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1 Aalsmeer - De elfde junior 
pramenrace afgelopen zater-
dag 13 juni is prima verlopen. 
Begon de dag met een bui-
tje, tijdens de spelletjesmid-
dag op het water voor kinde-
ren bleef het gelukkig droog. 

Tijdens de prijsuitreiking liet 
de zon zich zelfs zien. 

Toch zijn aardig 
wat deelnemers 
nat geworden en 
dit kwam door de 
best harde wind. 
In de route za-
ten enkele stuk-
ken die met te-

genwind gevaren 
moesten worden en 
dit deed het water 

over de pramen 
spatten. Een 
extra spelletje 
voor de jon-
gens en meis-
jes: water ho-
zen. In totaal 
waren dertien 
controlepos-
ten met op-
drachten in-
gericht en al-
le spelletjes 
hier hadden te 
maken met het 
thema ‘Speel 
je Game’. Een 
thema overi-
gens wat een 
kleurige stoet 
pramen en 
bokken ople-
verden. Kippen 
en koeien ge-
zien, maar ook 
onder andere 

Koninginnetjes 
en Super Mario’s. 

Er was goed op het 
thema ingehaakt en 

niet alleen qua aankle-
ding van de deelnemers, maar 

eveneens was veel aandacht be-
steed aan het versieren en ‘opleu-
ken’ van de pramen en bokken. 

Kinderburgemeester Vince
Voordat het startschot gegeven 
werd op het Stokkeland was er eerst 
een offi cieel moment. Vince Boom 
is offi cieel beëdigd tot kinderbur-
gemeester van Aalsmeer. Voor het 
eerst heeft de gemeente er nu een 
mini eerste burger bij. Vince kreeg 
de speciaal ontworpen burgemees-
tersketting omgehangen door bur-
gemeester Jeroen Nobel. En de 
twee hadden gelijk een belangrijke 
taak deze middag. Ze namen plaats 
in de juryboot en hebben hun func-
tie als jury serieus opgepakt. Vin-
ce had zelfs voor deze taak twee 

assistenten meegenomen, Fabi-
an en Morris hebben de twee bur-
gemeesters de hele middag ter zij-
de gestaan. Jureren was de eerste 
kinderburgemeester overigens wel 
bevallen. Tijdens de prijsuitreiking 
vertelde hij veel gezien te hebben 
en dat alle teams leuk bezig waren 
geweest! De allereerste prijs is uit-
gereikt door het bestuur van de ju-
nior pramenrace. De juryboot was 
iets te dicht langs de praam van de 
‘Little Ladies’ gevaren waardoor de 
meiden bijna een nat pak opliepen. 
Als excuus mag het team uit eten. 

‘We are the Champions’
De elfde junior pramenrace is ge-
wonnen door de ‘Buur(t)meisjes‘. 
Het team van zes meiden werd be-
geleid door twee kippen en twee 
hanen en heeft fl ink de vaart er in 
gehad. Van startnummer 28 naar 
plaats 1. Snelheid is echter niet het 
belangrijkste tijdens de juniorrace. 
De tijd speelt mee, maar alle op-
drachten en taken uitvoeren, wordt 
zwaarder meegerekend.  Het win-
nende team kreeg onderweg naar 
het podium een passend muzi-
kaal onthaal. ‘We are the Champi-
ons’ draaiden de dj’s Kees en Mar-
cel. Een grote beker, allemaal een 
medaille en een etentje heeft de 
‘Buur(t)meisjes’ gewonnen. Ook 
een beker, iets kleiner, en medail-
les voor de nummer 2. De ‘Rain-
bow Girls’ hebben de juniorrace 
eveneens prima volbracht. De ne-
gen meiden waren gekleed in oran-
je inclusief een oranje zonnebril en 
een kroontje op de hoofden. Het 
team had als achtste mogen star-
ten. De nummer drie heeft meer 
teams moeten inhalen. De ‘Game 
Club’ heeft de beker voor de der-
de prijs uitgereikt gekregen, ter-
wijl ze startnummer 24 had, en na-
tuurlijk kregen alle meiden en jon-
gens van dit team ook een medail-
le. En er zijn nog meer prijzen uit-
gereikt. Dubbel prijs voor de ‘Little 
Ladies‘. Het team bleek het langst 
over de tocht gedaan te hebben. Zo 
geschrokken van de juryboot… De 
Rode Lantaarn is aan de meiden 
overhandigd. Het is een wisselprijs, 
dus een jaar genieten, maar het kan 
wel eeuwige roem worden, want de 
naam van het team er op laten gra-
veren mag, wordt zelfs op prijs ge-
steld! 

De Bokkekindjes
De jury (de burgemeesters) moch-
ten ook drie prijzen uitreiken. Deze 
worden gegeven aan de origineel-
ste deelnemers. Aan kinderburge-
meester Vince de eer om deze be-
kend te maken. Op drie is team 
‘Subway Surfers’ geëindigd, op 
twee team ‘Bel Je Me’ en op één de 

‘Bokkekindjes’.  De eerste prijs werd 
beloond met een mok. Het bestuur 
van de junior pramenrace is door 
de deelnemers weer behoorlijk in 
het zonnetje gezet. De dames en 
heren zijn verwend met bloemen, 
snoep, taart en ander lekkers. Over 
wie de smeergeld trofee uiteinde-
lijk mocht krijgen, is fl ink gediscus-
sieerd. Team 9 ‘Uithoorn doet ook 
weer mee’ mag een middagje gaan 
zeilen en natuurlijk was er de wis-
selbeker, die eveneens gegraveerd 
mag worden. Met de inlever(thuis)
opdracht kan ook een prijs gewon-
nen worden. Het mooiste en leukste 
spelletje vond het bestuur het ont-
werp van team 29 ‘Last Minute 2’. 
Dit team mag een heerlijk avond-
je uit eten in The Beach. En dan is 
er nog het gebroken trekkoordje, 
de wisselbokaal voor de grootste 
pechvogel. Dit keer voor team 14 
‘Angry Birds’. Het team arriveerde 
iets te laat bij de start en kon niets 
anders doen dan achteraan sluiten. 
De meiden en jongens hebben ge-
lukkig wel een gezellige middag op 
het water beleefd en hun pech mag 
gegraveerd worden in de wissel-
bokaal. Ook voor de niet-winnaars 
had het bestuur een aandenken 
aan de elfde race. Iedere deelne-
mer kreeg een sportief cadeau, een 
Fris Spie (frisbee). Als laatste be-
dankte het bestuur alle vrijwilligers, 
de brandweer (horeca), de burge-
meesters en alle deelnemers. “Ap-
plaus voor jezelf”. Aan een gezelli-
ge elfde junior pramenrace kwam 
even voor vijf uur een einde. Het 
was weer een geweldig spektakel, 
waar meer dan 300 kinderen (en 
ouders en begeleiders) van geno-
ten hebben. Bestuur bedankt. Pri-
ma gedaan! 

  

Team Buur(t)meisjes111111 de zon zich zelfs zien. 
Toch zijn aardig 
wat deelnemers 
nat geworden en 
dit kwam door de 
best harde wind. 
In de route za-
ten enkele stuk-
ken die met te-

genwind gevaren 
moesten worden en 
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Einduitslag 
Junior 
Pramenrace

1.  Buur(t)meisjes
2.  Rainbow Girls
3.  De Game Club
4.  MuppiesWorld
5.  Junior Prutpraam
6.  The Miners
7.  SCW Leeuwen
8.  Aprameja
9.  OK team 1

10.  De Watermakers
11.  Junior Stenhuismaatjes
12.  De Dolfi jnen
13.  Rechterhand op groen
14.  Bel Je Me
15.  De mini Bierbaron
16.  OK team 2
17.  De Huftertjes
18.  Blick, Black en Bjoetiful
19.  Bokkekindjes
20.  Subway Surfers
21.  Bubbels
22.  Little Lady’s
23.  Linkerhand op rood
24.  De kleine Keuregies
25.  Oost Karters
26.  Angrybirds
27.  Curve-Freaks
28.  Tuutenblikkies
29.  De Wijze Keesjes
30.  Last Minute 2
31.  Uithoorn doet ook weer mee
32.  Wrakhout

Door Jacqueline Kristelijn               Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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Koningin Julianalaan 38
2/3-Kamerappartement in het centrum van uithoorn 

met prachtig vrij uitzicht over rivier de amstel. 

€ 159.000,-

Julianalaan 11
luxe gemoderniseerd 3-kamerappartement gelegen in 

aalsmeer-oost met een royaal parkeerterrein 
voor de deur. 

€ 175.000,-

Bennebroekerweg 62
vrijstaand woonhuis met een flinke kwekerij er achter. 

ideaal voor hobby- of kleine professionele kweker. 

€ 525.000,-

lisdoddestraat 118
stijlvol afgewerkte drive-in woning gelegen 

in de leukste wijk van Kudelstaart!

€ 365.000,-

stommeerweg 129
elk moment van de dag een ander uitzicht. 

Prachtige natuur direct voor de deur. fraaie villa in 
topconditie met grote tuin en drie garageplekken.

€ 945.000,-

Gerberastraat 63
Keurig onderhouden 3-kamerappartement 

met eigen garagebox in parkeerkelder.
 

€ 249.000,-

Van alles wat op Radio 
Aalsmeer deze week

Warme Ladiesnight 1 juli 
in Studio’s Aalsmeer

Aalsmeer - In de jubileumuitzen-
ding van ‘Halte Zwarteweg’ van-
avond, donderdag 18 juni, tussen 
18.00 uur tot 19.00 uur wordt er te-
ruggeblikt op het ontstaan van het 
programma. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een oud interview met 
Jan van Grieken en Jan Peterse. Ver-
der aandacht voor één van de hoog-
tepunten uit het 5-jarig bestaan, na-
melijk een interview met de toenma-
lige woordvoerster van de Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL). Dit 
interview vond op een zeer specia-
le plek plaats: boven in de verkeers-
toren op Schiphol. In dit unieke in-
terview vertelt de woordvoerster hoe 
het er achter de schermen in de we-
reld van de luchtverkeersleiding aan 
toe gaat. 

Kinderburgemeester en nog wat
Vrijdag 19 juni van 18.00 tot 19.00 uur 
heeft ‘Let’sGo2theDisco’ een hele 
bijzondere uitzending. Vince Boom, 
Aalsmeers eerste Kinderburgemees-
ter, komt namelijk samen met de 
wethouder van Jeugd, Gertjan van 
der Hoeven, langs in de studio. Heb 
je een vraag voor Vince? Of wil je la-
ten weten waar Vince zich volgens 
jou voor moet gaan inzetten? Mail 
(studio@radioaalsmeer.nl) of bel 
(0297-325858) dan tijdens de uitzen-
ding! Langskomen mag ook, ook als 
je alleen wil luisteren naar wat Vin-
ce te vertellen heeft. Ook komen-
de vrijdagavond is het van 21.00 tot 
23.00 uur weer lekker druk en gezel-
lig in het ‘Vrijdagavondcafé’ op Ra-
dio Aalsmeer. De Aalsmeerse band 
‘Van alles en nog wat’ komt live spe-
len in de studio en wil hiermee al-
vast promotie maken voor het op-
treden dat zij komende zaterdag ge-
ven tijdens Plaspop op de Westein-
derplassen. Ook Deborah is er met 
haar social media rubriek over al-
les dat opviel in Aalsmeer en Ku-
delstaart op Twitter, Facebook en 
LinkedIn. Om het compleet te ma-
ken is ook wijkagent Aalsmeer Cen-
trum, Erik van den Brun er deze week 
met zijn maandelijkse rubriek. Pre-
sentator Ron van ‘Vrijdagavondcafé’ 
en agent Erik zijn opzoek naar een 
goede naam voor deze politierubriek. 
Help mee er één te verzinnen?! Voor 
de winnaar is er een hele bijzondere 
prijs, namelijk een uur meevaren op 
de politieboot, van dichtbij meema-
ken wat de politie zoal tegenkomt op 

en rond het Aalsmeerse water. Geef 
de rubrieknaam door via de Face-
bookpagina van Vrijdagavondcafé of 
via het Twitteraccount: @Vrij_avond-
café. Natuurlijk kan dit ook telefo-
nisch: bel tijdens de uitzending naar 
0297-325858 of mail met de studio: 
studio@radioaalsmeer.nl. 

‘Start-up’ en kwekerspraat
Zaterdag 13 juni jl. was de aftrap 
voor een pilot van een nieuw pro-
gramma op Radio Aalsmeer, name-
lijk ‘Start-up’. Dit programma wordt 
in ieder geval op zaterdagavond 27 
juni, 11 juli, 22 augustus en 29 au-
gustus van 21.00 tot 22.00 uur uit-
gezonden. Tijdens dit gloednieuwe 
Aalsmeerse programma geven pre-
sentatoren Frank van Nederveen en 
Rutger Schuurman startende onder-
nemers en muzikanten een podium. 
Er wordt gepraat over onder meer 
passie, drijfveren, het vinden van 
klanten of publiek en het creëren van 
een relevant netwerk. En uiteraard 
zal de muzikale gast ook live enke-
le nummers ten gehore brengen. 
Het maandagavondprogramma ‘Uur 
van Puur’ ondergaat een eenmalige 
naamswijziging. Komende maandag 
heet het programma voor één keer 
‘Uur zonder Puur’ want Anna-Maria 
is een weekje afwezig. Esther ‘Wilg’ 
Gons zal de honneurs waarnemen 
en de luisteraars verrassen. Zij wordt 
technisch ondersteund door Niels. In 
‘Door de Mangel’ is maandag 22 ju-
ni van 19.00 tot 20.00 uur Peter En-
gel te gast. Hij is kweker en woont op 
de Geniedijk in Aalsmeer. De vorige 
gast van het presentatieduo Mylè-
ne en Elbert heeft hem zoals gebrui-
kelijk uitgenodigd. De mannen zijn 
al vrienden sinds de kleuterschool. 
Cees van der Ven wil van Peter we-
ten of de generatie van hun ouders 
het makkelijker of juist moeilijker 
heeft gehad als kweker. ‘De Top 10 
van…’ ontvangt diezelfde avond van 
20.00 tot 21.00 uur Joost de Vries. 
Joost is één van de huidige organi-
satoren van de Pramenrace en werk-
zaam bij De Vries Scheepsbouw. Ra-
dio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Het bezaoekadres 
van de studio is Van Cleeffkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer.

Aalsmeer - Woensdag 1 juli is de 
eerstvolgende datum voor weer een 
grandioze Ladiesnight in Studio’s 
Aalsmeer. De première van Magic 
Mike XXL zal in de bioscoop ver-
toont worden. Dit vervolg op de kas-
kraker uit 2012 is weer een knal-
ler! Maak je klaar voor hunk Chan-
ning Tatum en zijn medespelers die 
er ook mogen zijn; Matt Bomer, Joe 
Manganiello, Kevin Nash, Admam 
Rodriquez en Gabriel Igelsias, laat 
de mannen strippen naar hartenlust 
op het witte doek in de Crown Ci-
nema zaal en geniet van een warm 

avondje. Devon Donovan, regelneef 
bij de Studio’s en samen met Kirsten 
Verhoef van Sylt Support verant-
woordelijk voor deze Ladiesnight, 
vertelt enthousiast dat er aan iede-
re bezoeker een goodybag zal wor-
den uitgedeeld en dat er nog meer 
is: “Om 19.00 uur ontvangen wij je 
met een lekker glaasje processo, er 
zullen dertien stands aanwezig zijn 
met onder andere sieraden, verzor-
gingsproducten, lingerie en acces-
soires. Om 20.30 uur begint de co-
medy, die dit keer een pauze be-
vat om wat stoom af te blazen, in 

de pianobar is livemuziek en na af-
loop maken we er een knal after-
party van in DownTown met een DJ. 
Voorafgaand aan de film zullen de 
Brooklyn Night Dansers in de foyer 
hun kunsten vertonen en na afloop 
zijn er candyboys, met ontblote bo-
venlijven, die met een heerlijk hap-
je langskomen en waar je mee op 
de foto kunt. En dat is nog niet alles. 
Om in de stemming te komen zal er 
nog een grote verrassing op stapel 
staan, maar daar kan ik nog niets 
over zeggen.” Devon geeft een be-
tekenisvolle knipoog en voegt eraan 
toe: “Als je hier achteraf niet bij bent 
geweest, dan baal je echt hoor. 
Dat kan ik je verzekeren!” De kos-
ten voor dit avondje uit zijn 12 euro 
vijftig. Er kan ook genoten worden 
van een heerlijk diner met klinken-
de gerechtsnamen als Blind date, 
De vonk en Gesmolten hart. Voor 
een tweegangendiner, inclusief wel-
komstdrankje en entree film bedra-
gen de kosten slechts 27 euro vijftig.

Minions
Voor kinderen staat er ook een leu-
ke première op het programma. Op 
zaterdag 27 juni zal om 12.45 uur en 
om 14.45 uur de film ‘Stuart, Kevin 
& Bob’ vertoont worden. Deze be-
kende gele karaktertjes genaamd 
Minions zijn inmiddels wereldbe-
roemd. Hier wil je dus bij zijn! Er zal 
een springkussen aanwezig zijn en 
een suikerspinmachine. Voor 12 eu-
ro vijftig krijg je niet alleen entree 
tot deze 3D productie, maar dit is in-

clusief popcorn, limonade, een Mi-
nionmasker, 3D bril en een verras-
sing om mee naar huis te nemen. 
Devon oppert het idee voor ouders 
om, als de kinderen heerlijk onder 
de pannen zijn in de bioscoop, een 
kijkje te nemen bij de prachtige ex-
positie 200 Greatest Paintings, dat 
in hetzelfde gebouw toegankelijk is. 
“Een mooie combinatie en voor al-
le partijen een leuke middag uit. Er 
is genoeg te beleven onder één dak. 
We zijn druk bezig om de Studio’s 
een meer gezellige uitstraling te ge-
ven. Een echt uitgaanscentrum met 
theater, bioscoop, gamevoorzienin-
gen, eet- en drinkgelegenheden en 
dat allemaal in een ongedwongen 
sfeer hier in Aalsmeer!” www.stu-
diosaalsmeer.nl 

Door Miranda Gommans 

Binding-tieners Oost naar 
tentoonstelling Vrijheid
Aalsmeer - Dinsdag en woensdag 
jongstleden bezochten tieners van de 
inloop van De Binding in Kudelstaart 
en Aalsmeer Oost de tentoonstelling 
Vrijheid in het Oude Raadhuis en be-
keken samen de film van de Binding 
die daar wordt vertoond. De tentoon-
stelling ‘Vrijheid’ van KCA en Stich-
ting 4 en 5 mei Aalsmeer maakt on-
derdeel uit van de viering van 70 Jaar 
Bevrijding. Voor die gelegenheid is 
één van de expositieruimtes van het 
Oude Raadhuis omgetoverd tot film-
zaal waar de bijzondere videodocu-
mentaire van De Binding wordt ge-
toond. Nadat de tieners de film 70 
Jaar Bevrijding en de rest van de 
tentoonstelling over vrijheid hadden 
bekeken, werd druk gediscuteerd 
en kwamen de tieners tot de con-

clusie dat vrijheid minder vanzelf-
sprekend is dan menigeen wellicht 
denkt, ook vandaag de dag. Viola 
Versteeg, combinatiefunctionaris bij 
De Binding heeft in samenwerking 
met Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, 
Meulemedia en het Cultuurpunt en-
kele weken vol enthousiasme aan 
dit project gewerkt. Twee tieners van 
de inloop Kudelstaart interviewden 
plaatsgenoten van verschillende ge-
neraties over hoe zij vrijheid ervaren. 
“Het is bijzonder om te zien wat een 
stuk geschiedenis de tieners van de-
ze tijd brengt aan vragen en ideeën”, 
zo Viola. “Ik was geraakt door de ver-
halen, maar heb ook gelachen. We 
zijn heel trots op het resultaat, onze 
film. Een perfecte manier om de be-
wustwording van tieners te verster-

Binding tieners kijken geboeid naar de videodocumentaire in de ‘filmzaal’ van 
het Oude Raadhuis.

ken door ze mee te nemen naar het 
Oude Raadshuis en de tentoonstel-
ling.”

Tot en met zondag
De videodocumentaire van de Bin-
ding-tieners, 70 indrukwekken-
de Elfjes (korte gedichten van 
Aalsmeerse scholieren), beeldmate-
riaal uit de bevrijdingstijd en werken 

van Aalsmeerse kunstenaars rond 
het thema Vrijheid maken deze ten-
toonstelling uniek en zeer de moei-
te waard. De tentoonstelling is nog 
te bezichtigen van donderdag 18 tot 
en met zondag 21 juni, elke dag van 
14.00 tot 17.00 uur in het Oude Raad-
huis aan de Dorpsstraat 9. De entree 
is gratis. 
Foto: de Binding.

Jaarvergadering 
Dorpsraad

Kudelstaart - De Dorps-
raad Kudelstaart houdt op 
maandag 22 juni de jaar-
vergadering. De vergade-
ring wordt als altijd gehou-
den in het Dorpshuis aan 
de Kudelstaartseweg. Be-
langstellende zijn van har-
te welkom. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur. 
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kinder- en jeugdkrant

Aandacht voor verkeersveiligheid
Bobby’s Buitenspeeldag: 
Geweldig leuk!
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 10 
juni, heeft de eerste editie van Bob-
bie’s Buitenspeeldag onder zon-
nige omstandigheden plaatsge-
vonden in Nieuw-Oosteinde. Het 
was het eerste project van Stich-
ting Bobbie’s Buurt. Dankzij spon-
soring door zo’n 28 bedrijven kon-
den op de drie speelvelden langs de 
Snoekbaarsstraat allerlei activitei-
ten georganiseerd worden voor kin-

deren van groep 1 tot en met groep 
8 van de drie basisscholen in Oost. 
Om half twee was de officiële ope-
ning van Bobbie’s Buitenspeeldag 
door wethouder Gertjan van der 
Hoeven van jeugdzaken en sport. 
Vervolgens konden de jongens en 
meiden deelnemen aan een panna-
toernooi, zich vermaken met aller-
lei spelletjes, knuffelen met dieren 
van de kinderboerderij en meedan-

Floretschermen 
Gijs Nederlands kampioen
Aalsmeer - Na een goed seizoen 
met vele podiumplaatsen in Neder-
land en Duitsland was er op 13 en 
14 juni het Nederlands Jeugd Kam-
pioenschap in Duiven. De pas 11 
jarige Aalsmeerder Gijs Reurekas 
mocht uitkomen voor Schermschool 
Treville in de klasse Benjamins Flo-
ret. Na een sterke poule waar hij alle 
wedstrijden gemakkelijk wist te win-
nen kreeg hij vrijstelling voor de eer-
ste eliminatieronde. Zowel de acht-
ste finale als de kwartfinale wist Gijs 
gemakkelijk met 10-4 te winnen. In 
de halve finale trof hij de sterkste te-
genstander, Nawar van de Amster-
damse Schermclub. Het werd een 
hele mooie partij, maar ook deze 
wist de Aalsmeerder te winnen met 
10-2. In de finale was de spanning 
bijna ondragelijk, omdat Gijs eerst 
met 5-1 voorstond en de tegenstan-
der terug kwam met 5-6. Uiteindelijk 
wond hij met 10-8 deze partij en is 
Gijs gehuldigd als Nederlands kam-
pioen. Zondag mocht hij ook mee-
doen bij de Pupillen, dit zijn jon-
gens van 12 tot14 jaar. Ook bij de-
ze groep gaf Reurekas direct zijn vi-
sitekaartje af. Na de poules stond hij 
vijfde op het tableau van 31 scher-
mers. Helaas speelde in de elimina-

ties de vermoeidheid van twee da-
gen toernooi hem parten en wist hij 
uiteindelijk een negende plaats te 
behalen. Al met al een super pres-
tatie, dé kroon op een seizoen van 
hard werken.

sen op allerlei muziek, van boogie 
woogie tot streetdance. Ook stond 
een ‘cool’ springkussen klaar. En 
gelukkig waren er drankjes en ver-
snaperingen, want het was behoor-
lijk warm en spelen maakt honge-
rig! Doel van Bobbie’s Buitenspeel-
dag is, behalve kinderen een heerlij-
ke middag bezorgen, bewoners be-
wust maken van het enorme aantal 
kinderen dat de buurt bevolkt. 

Er wordt namelijk met regelmaat te 
hard gereden in de wijk en er zijn 
een aantal onoverzichtelijke over-
steekplaatsen. In een kinderrijke 
wijk als deze kunnen daardoor ge-

vaarlijke situaties ontstaan. Daarom 
hebben een aantal moeders Bob-
bie’s Buurt bedacht, met als hoofd-
persoon een fictief aapje dat graag 
opvallende acties verzint die voor 
een glimlach zorgen. 

De eerste activiteit van Bobbie’s 
Buurt kan in ieder geval een groot 
succes genoemd worden. Zowel de 
kinderen als de bewoners kijken te-
rug op een geweldig leuke en ge-
zellige middag. Applaus voor de 
moeders van Bobbie’s Buurt, die zo-
veel werk hebben verzet om van de-
ze eerste Bobbie’s Buitenspeeldag 
een succes te maken. 

Pret met proefjes in de 
bibliotheek deze zomer 
Amstelland – Creativiteit, samen-
werken, kritisch denken en pro-
bleemoplossend vermogen; een 
paar voorbeelden van 21st century 
skills waarover je de laatste tijd veel 
hoort in het onderwijs. Mad Scien-
ce stimuleert deze vaardigheden 
bij kinderen in de basisschoolleef-
tijd, met uitdagende wetenschap en 
techniekeducatie. Deze zomerva-
kantie kunnen kinderen in de Bibli-
otheek Amstelland aan het Stads-
plein in Amstelveen meedoen met 
de Eureka! Vakantiedagen. Zo kun-
nen kinderen ook tijdens de zomer 
volop creatief en kritisch denken, 
problemen oplossen, en natuurlijk 
vooral veel plezier maken met aller-
lei spannende en uitdagende proef-
jes en experimenten. Tijdens de Va-
kantiedagen kunnen kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar op ontdekkings-
tocht in de wondere wereld van we-
tenschap en techniek. Als echte uit-
vinders bouwen de kinderen een 
katapult zoals Leonardo Da Vinci die 

ooit ontwierp. Ze gaan aan de slag 
met de basisprincipes van de ae-
rodynamica, versturen flessenpost 
vanaf een onbewoond eiland, ont-
werpen een eigen boot en onder-
zoeken eenvoudige machines om 
uiteindelijk zelf een heuse Ketting-
reactie te bouwen. Elke dag staat er 
een ander thema centraal en valt er 
wat nieuws te beleven. 
De Vakantiedagen staan bol van 
educatieve, spannende en knetter-
gekke experimenten. Lekker veel 
zelf doen, ervaren en ontdekken 
staan voorop. De Eureka Vakantie-
dagen vallen in week 28, van 6 tot 
en met 9 juli en in week 33, van 10 
tot en met 13 augustus. Inschrij-
vingen voor de eerste week die-
nen voor 22 juni binnen te zijn. Je 
kunt inschrijven voor één, twee, drie 
of vier dagen via www.nederland.
madscience.org. Meer informatie is 
ook te vinden op de website van de 
bibliotheek www.debibliotheekam-
stelland.nl.

Zeshoek voor Flower Festival
Kind en kunst: Bloemen
Aalsmeer - ‘’Ik ben Iris Buskermo-
len en volg schilderles op de Werk-
schuit. Ik hou erg veel van de na-
tuur, het meest van de lente. Ik vind 
het mooi om te zien hoe bloemen en 
planten ontstaan. 

Mijn lievelingsbloem is de zonne-
bloem! Mooi geel met een zwart 
hart dat naar de richting van de 
zon draait. Ik heb de bloem in een 
zeshoek geschilderd voor het Flo-
wer Festival. Daar groeit mijn zon-
nebloem mee in de grootste patch-
work kleurplaat van Nederland.’’

Foto’s: Annefie van Itterzon

Veel belangstelling voor 
finales schoolvoetbaltoernooi 
Aalsmeer - Even leek het afgelo-
pen vrijdag 12 juni een herhaling 
van de week er voor te worden. Na 
de lange tropisch warme dag, be-
trok de lucht in de avond en leek 
opnieuw slecht weer op komst. Op 
5 juni konden de kwart, halve en fi-
nales van het jaarlijkse schoolvoet-
baltoernooi niet gespeeld worden 
vanwege onweer en werd besloten 
deze een week uit te stellen. Eerder 
was niet mogelijk, in verband met 
een andere sportieve en populaire 
festiviteit: de Avondvierdaagse. Ge-
lukkig vloog de bui Aalsmeer voorbij 
en belandde in Limburg. Geen nat-
tigheid bij deze spannende afron-

ding van het schoolvoetbaltoernooi. 
Veel belangstelling was er voor de 
finales. De teams werden massaal 
aangemoedigd door ouders, leer-
krachten en natuurlijk klasgenoot-
jes. Eerste prijzen in verschillende 
categorieën zijn behaald door vier 
verschillende scholen. De groot-
ste bekers zijn door wethouder Jop 
Kluis uitgereikt aan de Oosteinder-
school, Samen Een, de Zuidooster 
en de Antoniusschool. Een compli-
ment verdient de grote groep vrijwil-
ligers, die met elkaar een prachtig 
en prima verlopen voetbaltoernooi 
hebben georganiseerd. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Gratis les voor basisschoolkinderen
Zevende Kids4Golf Dag in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Op zaterdag 27 ju-
ni krijgen basisschoolkinderen de 
kans om kennis te maken met golf. 
In het Amsterdamse bos krijgen ze 
gratis les en spelen een rondje. Er 
zijn ook prachtige prijzen te win-
nen. Kids4Golf organiseert op 27 ju-
ni weer haar golfdag, waarbij basis-
schoolkinderen van 8 tot en met 12 
jaar gratis les krijgen van talentvol-
le oudere kinderen onder begelei-
ding van een ervaren PGA-pro. Ze 
leren swingen, chippen en putten 
met aangepast materiaal: speciale 
clubs, een zachtere bal en een gro-
tere hole. Na de les mogen de kin-
deren op een speciaal aangelegde 
baan ervaren hoe leuk golf is. Ook 
voor kinderen is golf een geweldige 
sport: sportief bewegen, concentre-
ren, plezier maken met leeftijdsge-
noten, lachen om een mislukt schot 
en juichen om een geslaagde klap. 
Er zijn bovendien prachtige prijzen 

te winnen voor de grootste talenten: 
een golfcursus op golfbaan Olym-
pus en een complete golfset. In to-
taal nemen de lessen en het spel 
twee en een half uur in beslag. Er 
kan worden gekozen uit drie aan-
vangstijden en meer dan sportie-
ve schoenen hoeven ze niet mee te 
nemen. Golf is fun en dat beleef je 
nog meer met vrienden of vriendin-
nen op deze geweldige golfdag. Tij-
dens de lessen en het spel staat ple-
zier en gezelligheid voorop. En het 
is een stuk gezonder dan einde-
loos gamen. Golf wordt steeds po-
pulairder en overal in Nederland lig-
gen prachtige banen waar de jeugd 
met korting kan spelen. En wie 
weet wordt er in het Amsterdam-
se Bos wel een nieuwe Joost Luiten 
of Christel Bouljon geboren. Geef je 
snel op want het aantal deelnemers 
is beperkt. Meer informatie en in-
schrijving op www.kids4golf.nl. 

Brandweer op de stoep!
Aalsmeer - Het zijn spannende da-
gen geweest, bij Chr. Kinderdagverblijf 
Het Kroontje. Een poosje terug was de 
politie op bezoek en afgelopen week 
stond de brandweer op de stoep! Sa-
men kijken naar de waterslangen, 
even een brandweerhelm passen op 
je hoofd en natuurlijk achter het stuur 

zitten. Ook kwam de brandweerman 
zijn pak even laten zien en luisteren 
naar het ingestudeerde liedje: ‘Wij 
zijn bij de brandweer. Als het brandt 
dan blussen wij het vuur. Wij zijn bij 
de brandweer. In de brandweerwagen 
zit ik aan het stuur!’ Wat een belevenis 
was dit voor de kinderen.

Samen Een wint eerste mini 
meidenvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Meidenvoetbal wordt 
steeds populairder, is uitdagend en 
leuk! Om het meisjes voetbal meer 
onder de aandacht te brengen heeft 
de meisjesafdeling van FC-Aalsmeer 
dit schooljaar voor de eerste keer tij-
dens het minivoetbaltoernooi ook 
voor groep 3 meisjes een mini toer-
nooi georganiseerd tussen scholen. 
Op vrijdagmiddag 5 juni was het dan 
zover. Het was zulk mooi weer dat 
de organisatie het speelprogram-
ma aangepast had naar twee poules 
van ieder vier teams, zodat het aan-
tal wedstrijdjes beperkt werd. Daar-
naast werd er op kwart veldjes ge-
speeld. Door met 4 tegen 4 te spelen, 
had ieder team voldoende wissels, 
kon er tussendoor gedronken en fruit 
gegeten worden. Na drie fantasti-
sche wedstrijden werd er verkoeling 

gezocht in de kantine met een wel-
verdiende waterijsje. Goed aange-
sterkt gingen de meiden vervolgens 
de laatste drie wedstrijdjes spelen. 
Uiteindelijk behaalde Samen een (2) 
de eerste prijs, Oosteinder (3a-2) de 
tweede prijs en Hoeksteen de derde 
prijs. De winnaars kregen een me-
daille en alle deelnemers een vaan-
tje en een flyer uit naam van voetbal-
clubs RKDES en FC Aalsmeer. Terug-
gekeken wordt op een zeer gezellig 
en sportief toernooi waar alle meisjes 
een top prestatie geleverd hebben. 
Wie weet is dit een aanzet voor de 
minivoetbalorganisatie van de voet-
balclubs RKDES - FC Aalsmeer om 
het minivoetbaltoernooi uit te brei-
den op vrijdagmiddag met dit mini-
toernooi voor groep 3 meisjes en jon-
gens. 

Drukke paarden- en ezeldag 
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het weer een drukte van belang op 
kinderboerderij Boerenvreugd. De 
kinderen uit de omgeving werden 
getracteerd op een breed program-
ma aan activiteiten tijdens dit zo-
merse evenement. Het was de hele 
dag droog en niet te warm. De ezels 
van de Ezelkeet werden door veel 
kinderen bereden, onder het toe-
ziend oog van Kees Tromp. Ook de 

huifkarrit en de demonstratie van de 
hoefsmid waren een groot succes. In 
de tent werden knutselwerkjes ge-
maakt en elders op het terrein wa-
ren er spelletjes en informatie over 
paarden en ezels. Natuurlijk kon er 
ook uitgebreid geaaid en geknuf-
feld worden. De mini-tentoonstelling 
over paarden en ezels is momenteel 
nog te zien in de infohoek van de 
kinderboerderij in de Hornmeer.
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Kudelstaart viert 777 feest!
Kudelstaart - De viering van 777 
jaar Kudelstaart is zondag 14 ju-
ni van start gegaan met allereerst 
een gezamenlijk ontbijt voor de St. 
Jankerk, gevolgd door een oecu-
menische viering met een optre-
den van een gelegenheidskoor dat 
speciaal voor 777 jaar was samen-
gesteld. In de middag stond de eer-
ste Kudelstaartse prutrace op het 
programma voor zowel de jeugd als 
volwassenen. Wethouder Ad Ver-
burg was één van de deelnemers 
en hij heeft zich kranig geweerd. 
Gewonnen heeft hij niet, maar ach. 
Het evenement werd met muziek, 
een hapje en een drankje afgeslo-
ten bij RKDES. Hopelijk zijn de ve-
le deelnemers, de animo was zo-

wel bij de jeugd als de volwassenen 
groot, niet verkouden of ziek gewor-
den, want dat zou zonde zijn. Tot en 
met 21 juni staat Kudelstaart na-
melijk bol van de activiteiten. Deze 
worden door heel Kudelstaart ge-
organiseerd voor alle leeftijden. Af-
gelopen dinsdag 16 juni stond wa-
ter centraal in de speciale dag voor 
alle leerlingen van de basisscholen. 
Ze hebben een grote stoepkrijtte-
kening gemaakt bij de vijver in de 
Rietlanden en hebben met elkaar 
een dansoptreden ingestudeerd en 
gegeven. Gisteren, woensdag 17 ju-
ni, stond in het teken van de jaar-
markt en het was een extra feeste-
lijke editie met veel activiteiten voor 
de kinderen en (live)muziek op het 

terrasplein van het Winkelcentrum. 
Het verdere programma: * Donder-
dag 18 juni: Pubquiz in het Dorps-
huis vanaf 20.00 uur. * Vrijdag 19 ju-
ni: Kudelstaart Kulinair vanaf 17.00 
uur op het terrein van de jachthaven 
aan de Kudelstaartseweg. 

* Zaterdag 20 juni: Beachvolleybal-
toernooi vanaf 12.00 uur achter het 
Dorpshuis. De finale staat gepland 
rond 17.30 uur. * Solex toertocht. 
Start om 10.30 uur bij het Dorps-
huis. * Feestavond in het Dorpshuis 
vanaf 19.30 uur met optredens van 
Peter Beense, Edo Botterman, Ed-
dy Walsh, de in Kudelstaart geboren 
bluesgitarist en -zanger Hein Meijer 
en dj Kees Markman. 
* Zondag 21 juni: Familiedag met 
fietstochten, een puzzelspeurtocht 
voor kinderen, rondvluchten in een 

Dakota, een autopuzzelrit en de 
Amb8 kunstroute. Start fietstochten 
tussen 8.30 en 10.00 uur en puz-
zelspeurtocht en Amb8 kunstroute 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij Balk 
aan de Kudelstaartseweg.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Voetbalcompetitie jeugd
SCW E2 naar hoofdklasse!
Rijsenhout - Afgelopen twee jaar is 
onder leiding van trainers Gerben en 
Patrick iets moois ontstaan bij voet-
balclub SCW in Rijsenhout. Vorig 
jaar speelden de talentjes Alexan-
der, Silvan, Safa, Levi, Mano, Ren-
zo, Rick, Thomas en Dean in de F1 
bijvoorbeeld tegen clubs als Ajax en 
AFC Amsterdam! Dit jaar bleef het 
team intact en werd het bij de E in-
gedeeld in de 2e klasse. Het wer-
den drie bloedstollende competi-
ties gespeeld tegen gerenommeer-
de tegenstanders als onder ande-
re Koninklijke HFC, Sporting Marti-
nus, AFC en UVV. De eerste compe-
titie duurde tot eind oktober waar-
in SCW als 2e eindigde, op doelsal-
do, achter koninklijke HFC. De twee-
de competitie stopte op 31 januari 
en werd weer als 2e afgesloten, dit 
keer achter UVV. Ook de derde com-
petitie was weer een kraker waarbij 

vooral SCW én wederom UVV aan 
elkaar gewaagd waren. Op 11 april 
moest het dan op eigen veld gaan 
gebeuren, UVV kwam op bezoek. 
Die week ervoor werd nog een tand-
je scherper getraind. Het werd een 
zeer spannende wedstrijd waarbij 
het lang 1-1 stond. Uiteindelijk, door 
prima combinatiespel, scoorde SCW 
de 2-1 en werd UVV verslagen. Wat 
toen nog restte was een wedstrijd 
tegen het lager geklasseerde Hui-
zen. Deze werd op 9 mei gespeeld 
en SCW pakte de overwinning met 
een overtuigde 6-2 eindstand. Ein-
delijk, drie keer is scheepsrecht. De 
jongens van SCW E2 haalden het 
kampioenschap binnen en vierden 
feest! De ouders en de zeer betrok-
ken sponsors vierden mee. En nu? 
Aftrainen en uitrusten, want volgend 
seizoen wacht een nieuwe uitda-
ging: De hoofdklasse E9 top. Hits op buitenspeeldag 

Kudelstaart - Op woensdag 10 juni is 
in Kudelstaart weer een Buitenspeel-
dag georganiseerd door Stichting 
de Binding en Solidoe in samenwer-
king met Sport Service Haarlemmer-
meer, SG Panta Rhei (te Amstelveen) 
en het Cultuurpunt. Al vele jaren vindt 
dit leuke evenement in Kudelstaart 
plaats aan de Graaf Willemlaan. Me-
de door het mooie weer kwamen er 
maar liefst 150 kinderen en tieners 
meedoen. De 21 meter lange storm-
baan werd druk bezocht, maar ook de 
buitenspelletjes (hockey, spijkerbroek 
hangen, kubbs) waren een hit. Boven 
een grote vuurschaal konden brood-
jes aan een stok worden gebakken. Er 
was voor iedereen wel wat te beleven 
en het was een geslaagde dag voor 

jong en oud, want ook de buurtbe-
woners kwamen af een toe een kijk-
je nemen en een praatje maken om te 
horen en te zien wat er bij hun in de 
buurt gebeurt. Diverse professionals 
van de Binding zijn actief betrokken 
bij de lokale jeugd en samen onder-
strepen zij het belang van buitenspe-
len en sporten; het is gezond en be-
langrijk voor de ontwikkeling van al-
le kinderen en tieners! Spelenderwijs 
leren ze de wereld verkennen en het 
samen bezig zijn draagt bij aan meer 
sociale contacten tussen kinderen en 
tieners onderling. Niet alleen beleven 
ze aan buitenspelen volop vreugde en 
plezier, het levert ook een wezenlijke 
bijdrage aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

Puzzel-fietstocht voor 
kinderen in feestweek
Kudelstaart - ‘Moet je met je ou-
ders mee maar wil je ook je eigen 
ding doen?’ Tijdens de familiedag 
van de Kudelstaartse feestweek 
komt dit goed. Op zondag 21 juni is 
er een leuke puzzel fietstocht voor 
het hele gezin uitgeschreven. 

Tijdens de Amb8 en Kunstroute 
gaan ouders de 15 kilometer lan-
ge afstand langs de lokale ambach-
ten fietsen en stoppen bij de kun-
stenaars langs de weg. Kinderen 
kunnen mee, achterop of op eigen 
fiets, en wijzen nu eens hun ou-
ders de weg en letten goed op dat 
zij wel overal stoppen, anders kun 
jij je puzzel van de kinderspeurtocht 
niet compleet invullen. Natuurlijk 
zijn ook opa’s en oma’s van harte 
welkom. Voor kinderen tot 12 jaar is 
deelname gratis en krijg je toch iets 
leuks uitgereikt bij de finish. Start 
tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf Balk 

Rijwielen. Finish achter het dorps-
huis waar ook de deelnemers aan 
de overige activiteiten eindigen. Er 
zijn workshops cupcake en potten-
bakken te winnen en een ochtend 
mee met beroepsvisser Theo Rekel-
hof. Ook is het mogelijk om aan een 
andere activiteit mee te doen tijdens 
de Amb8 en Kunstroute. Speciaal 
voor kinderen is in een atelier aan 
de Herenweg een mogelijkheid om 
je eigen zeepje te gieten dat je later 
weer kunt ophalen. Verderop mag 
je zelfs even achter een draaischijf 
met klei je eigen vormpje maken. 
Maar ook mag je aan de Achter-
weg achter het grote stuur van een 
tractor plaatsnemen. Volop activitei-
ten dus en zeker niet saai. Meld je 
met je ouders op zondag 21 juni bij 
Balk Rijwielen aan de Kudelstaart-
seweg en fiets mee. Ouders betalen 
2,50 euro per persoon. Kinderen tot 
12 jaar gratis.

Wielerronde Rijsenhout 
wederom groot succes
Rijsenhout - Terwijl de organisa-
tie nog druk bezig was met de laat-
ste handelingen aan het parkoers ver-
schenen de eerste deelnemers bij de 
inschrijving voor de Dikke Banden 
race. Het is al jaren een traditie dat de 
Wielerronde van Rijsenhout begint met 
de Dikke Banden race voor jongens en 
meisjes tussen 7 en 12 jaar. Niet alleen 
de zon was volop aanwezig in Rijsen-
hout, ook de ouders, opa’s en oma’s 
vriendjes en vriendinnetjes waren er-
bij om de deelnemers aan te moedi-

gen. Met rode hoofden, waarschijnlijk 
ook van de hitte die voelbaar was in de 
straten van Rijsenhout, werd er fel ge-
streden om de prijzen. ”Het was weer 
een mooi spektakel dat zeker thuis-
hoort in onze ronde”, volgens Sjaak ‘t 
Hoen, de gastspeaker van de dag. Hij 
vervolgde: “Het is fantastisch en voor 
de meesten toch een hele ervaring om 
op een afgesloten parkoers te rijden 
waar later op de dag de echte ama-
teurs en semi profs hun wedstrijd zul-
len aangaan.” Om precies 16.30 uur 

ging de eerste categorie Nieuwelingen 
Junioren Amateurs van start. Voor de 
categorie Nieuwelingen Junioren en 
Amateur vrouwen en de Sportklasse 
40 plus had de organisatie samen met 
de HSC de Bataaf een speciaal klas-
sement gerealiseerd; Het grote Drie-
luik HSC de Bataaf. De Wielerronde 
van Rijsenhout was de eerste wedstrijd 
waar de deelnemers punten konden 
verdienen. Op 28 juni in Nieuw Ven-
nep en 1 juli Zwanenburg zijn de vol-
gende wedstrijden voor dit klassement. 
Bij dit mooie klassement hoort uiter-
aard ook een leiderstrui. Anna Huinen 
uit Noordwijk was de dame die deze 
trui voor het eerst mocht verdedigen in 
Rijsenhout. Dat deze trui haar inspira-
tie gaf bleek al snel , Anna was vaak 
te zien in de voorste gelederen. Sa-
men met Roos Markus en Karijn Swin-
kels nam zij het initiatief om de koers 
hard te maken. Uiteindelijk liet Lorena 
Wiebes van de UWTC zien dat zij uit 
een echte wielerfamilie komt en dat er 
met haar niet te dollen valt. Voor Kar-
lijn Swinkels en Gaby Giekens pakte zij 
de eerste plaats en nam zij gelijk de ro-
ze trui over van Anna Huinen. Direct na 
de finish van de dames werden de he-
ren in de Sportklasse 40 plus wegge-
schoten door de heer Ravenstein uit 
Rijsenhout. De heer Ravenstein werd 
recentelijk voor al zijn activiteiten in de 
schaatsport koninklijk onderscheiden. 
Voor de organisatie een mooie reden 
om hem in het zonnetje te zetten. Frits 
Lieshout, de winnaar van 2014 in Rij-
senhout, was speciaal van vakantie te-

ruggekomen om zijn leiderstrui in Rij-
senhout te verdedigen. En dat deed hij 
met verve! Met gebalde vuist en een 
grote glimlach op zijn gezicht kwam 
hij als eerste over de finish. De leiders-
trui zat hem als gegoten en blijft tot de 
volgende wedstrijd in Nieuw Vennep in 
zijn bezit. Om 19 .00 uur kreeg Cor Mil-
lenaar de gelegenheid om in het ka-
der van maatschappelijke betrokken-
heid steun te vragen voor een geweldi-
ge project de Ride for the Roses. Hier-
na aan hem de eer om de laatste ca-
tegorie Amateur, Belofte en Elite weg 
te schieten. De heren in deze cate-
gorie hadden er zin in. Vanaf de meet 
werd er hard gereden. Ook hier was 
volop strijd maar uiteindelijk waren er 
toch drie mannen die het peloton ach-
ter zich lieten. De door Roy Pieters 
meegebrachte renners uit Australië, 
en renners uit Taiwan en Hong Kong 
moeten toch echt gemerkt hebben dat 
de Ronde van Rijsenhout bekend staat 
om zijn hoge snelheid. Mitchell Huen-
ders , Lars van de Vall en Jeroen Bree-
wel reden zo hard dat zij het peloton in 
de eindfase op een ronde zetten. 
Door een onzorgvuldigheid van de jury 
werd de eindsprint gehinderd door een 
groep achterblijvers. Daardoor werd de 
situatie nog hectisch en verwarrend 
werd voor het publiek en de koplopers. 
Mitchell Huenders, Lars van de Vall 
en Jeroen Breewel eindigden respec-
tievelijk op de eerste, tweede en der-
de plaats. De organisatie kijkt met veel 
voldoening terug op een mooie wieler-
dag.  Foto: Luke van Drie.

Atletiek: NK Masters 
Brons voor Wim Metselaar
Aalsmeer - In het weekend van 13 en 
14 juni namen Wim Metselaar (M70) 
en Ellis Koese (V50) deel aan het NK 
Masters bij AV Delta te Zierikzee. Ellis 
Koese nam deel aan drie onderdelen 
wat haar driemaal een vierde plaats 
en driemaal een clubrecord oplever-
de. Op de 100 meter liep Ellis een tijd 
van 18.20 seconden. De 80 meter hor-
den liep zij in 21.22 seconden en tot 
slot kwam zij bij het verspringen tot 

3.26 meter. Wim Metselaar nam deel 
aan de 100 en 400 meter. Op de 100 
meter kwam hij in de finale en werd 
net vierde in een tijd van 16.32 secon-
den. Ondanks dat hij wat aan snel-
heid heeft moeten inleveren, won Wim 
toch een mooie bronzen medaille op 
de 400 meter. Hij werd derde met een 
tijd van 1.16.75 minuten. Helaas ver-
loor Wim wel zijn Nederlandse record 
(1.10.45 minuten) op deze afstand.

Sebastiaan eerste bij darten
Aalsmeer - Nog één keer goed 
darts spelen en punten verdienen, 
dan deed Sebastiaan Dolk tijdens 
de wekelijkse dartavond op dinsdag 
in het Middelpunt. Hij bleek onver-
slaanbaar en werd ruim eerste. Ben 
van Dam volgde op de tweede plaats. 

Voor Sander ter Schure was het een 
spannende avond, daar hij de strijd 
moest aangaan met Albert Gelein. 
Hij wist te winnen en eindigde op de 
derde plaats. Albert vierde werd. In 
de verliezersronde werd Daniél Stok-
kel verrassend eerste, tweede Kees 

de Lange en derde Hans Dolk. Wil je 
ook darten? Kom dan in het nieuwe 
dartseizoen gelijk op 4 september. 
Dan kan je er vanaf het begin lek-
ker inkomen en beter worden. Oefe-
ning baart kunst! Wie weet is de eer-
ste plaats dan voor jou. Het dinsdag-
darten begint om 20.00 uur in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat, 
de zaal is vanaf 19.30 uur open.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Handboogschutters actief 
op feestwijk Rijsenhout
Rijsenhout - Op de slotdag van feest-
week in Rijsenhout gaven de schut-
ters van HBV Target acte de présence. 
In een veilige hoek van het feestter-
rein hadden de schutters een prach-
tige plek gekregen om hun sport te 
promoten. HBV Target was aanwe-
zig met 4 trainers voor het onderricht 
en 4 leden voor ondersteuning en de-
monstraties Voor de liefhebbers van-
af 12 jaar was er de mogelijkheid om 
met echte pijlen op een echt blazoen 
te schieten en voor de kinderen onder 
de 12 jaar was er de mogelijkheid om 
hetzelfde te doen met afgedopte pij-
len. Deze schutters in de dop moes-
ten 3 gekleurde bordjes omschie-

ten. Op deze manier kunnen ook de 
jongsten kennismaken met de hand-
boogsport. Sommige kinderen had-
den het echt te pakken en versche-
nen meerdere malen om een poging 
te wagen. Handboogvereniging Target 
heeft ervaring met dit soort activiteiten 
en was reeds eerder meerdere malen 
vertegenwoordigt op het AJOC festi-
val in Mijdrecht. Op 29 augustus orga-
niseert HBV Target in haar accommo-
datie in Kudelstaart een open dag om 
kennis te maken met de vereniging. 
Clubavonden zijn op dinsdag- en don-
derdagavond en op woensdagavond is 
er een avond speciaal voor de jeugd. 
Meer info op www.hbvtarget.nl
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Eindelijk toestemming

Champagne bij eerste 
menrit door het Bos
Aalsmeer - Na vele onderhande-
lingen met de boswachters van het 
Amsterdamse Bos is het hen gelukt 
om toestemming te krijgen om te 
mogen mennen (met paard en wa-
gen) in het Bos. Jarenlang zijn er di-
verse menners mee bezig geweest 
om op enigerlei wijze offi cieel toe-
stemming te krijgen om te mogen 
rijden in het bos. Zelfs de rijden-
de rechter kwam hier aan te pas, 
maar er werd door de toenmali-
ge boswachters geen toestemming 
gegeven. Afgelopen vrijdag 12 ju-
ni was dan eindelijk de eerste offi -
ciële rit door het Bos met de paard-
jes van Irmgard ten Broek. Dit werd 
gevierd met een heerlijk glas cham-
pagne. Onderweg kregen de dames 
alleen maar positieve reacties van 
vele wandelaars, fi etsers en wer-
den zij veelvuldig op de foto gezet. 

Irmgard ten Broek, geboren en ge-
togen Aalsmeerse, kon ten gevolge 
van een nekhernia niet meer paard-
rijden en is toen noodgedwon-
gen overgestapt naar de mensport. 
Hiervoor haalde zij vijf jaar geleden 
haar koetsiersbewijs bij Veilig Men-
nen van Gonny van den Broek met 
als doel te mennen met haar twee 
span Welshjes.
In het verkeer is het mennen een 
hele opgave omdat het hedendaag-
se verkeer vrijwel geen rekening 
meer houdt met paarden op de weg.
“Het is toch vreemd als ras 
Aalsmeerse dat je niet eens in het 
bos gelegen om de hoek van je huis, 
mag mennen?”, zo stelde Irmgard.
Samen met haar ( inmiddels) vrien-
din Gonny nam zj een jurist in de 
arm om toch haar streven te beha-
len wat uiteindelijk lukte.

Muziek en bloemen 
bij avondvierdaagse
Aalsmeer - De avondvierdaag-
se is afgelopen donderdag 11 juni 
afgesloten met muziek en natuur-
lijk bloemen en felicitaties voor al-

le deelnemers. De vierdaagse heeft 
onder prima weersomstandigheden 
plaatsgevonden. Het was droog, 
de laatste dag zelfs warm, alle da-

gen prima wandelweer. De totaal 
462 deelnemers van alle basisscho-
len hebben Aalsmeer ontdekt door 
dagelijks 5 of 10 kilometer te wan-
delen. De eerste dag vond ieder-
een een ‘fl uitje’, dag twee was iets 
zwaarder, dag drie werd spierpijn 
gevoeld en op dag vier speelde ver-

moeidheid partner, maar toch 
allemaal blije en vrolij-

ke gezichten bij de fi nish. De laat-
ste meters waren ook vooral gezel-
lig. De stoet werd namelijk vanaf 
de Gerberastraat richting Sportlaan 
vooraf gegaan door de muzikanten 
van drumband Ophelia. Trots zijn al-
le deelnemers op hun medailles en 
terecht: Een prima prestatie! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Muziek en bloemen 
bij avondvierdaagse

gevoeld en op dag vier speelde ver-
moeidheid partner, maar toch 

Beachvolleybaltoernooi en 
eieren gooien in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 20 ju-
ni vindt alweer voor de 11e keer de 
Kudelstaartse kampioenschappen 
beachvolleybal plaats. Carnavalsver-
eniging de Pretpeurders zorgt sa-
men met Arthur Bon voor drie vel-
den met zand waarop gestreden 
gaat worden. Dit toernooi is inmid-
dels een begrip in Kudelstaart ge-
worden en dat is ook wel te zien aan 
het aantal teams. Dit jaar strijden er 
24 teams om de titel en de wisselbe-
ker. De wedstrijden vangen aan om 
12.00 uur op de parkeerplaats ach-
ter het Dorpshuis in Kudelstaart. De 
fi nale wedstrijd wordt rond 17.30 uur 
gespeeld. Een deelnemend team be-
staat uit 6 spelers, waaronder mini-
maal 1 vrouwelijke deelnemer. Naast 

de 3 prachtige beachvolleybal vel-
den, wordt er ook gezorgd voor een 
gezellig muziekje, een bar en een 
barbecue, zodat ook toeschouwers 
van harte welkom zijn in Kudelstaart. 
Op zondag 22 juni wordt er weer een 
gezellige familiedag georganiseerd. 
Voor het hele gezin is er wat te doen 
waaronder de Kudelstaartse kampi-
oenschappen eieren gooien. Voor de 
kinderen zijn er verschillende spel-
letjes, zoals een hindernisbaan en 
buikglijden. Uiteraard en wordt er 
ook voor de innerlijke mens gezorgd 
met een barbecue en bar. Ook deze 
dag vindt plaats op de parkeerplaats 
achter het Dorpshuis in Kudelstaart. 
De familiedag start om 14.00 uur en 
duurt tot 18.00 uur. 

Dirk Raams op de helft 
van barre fi etstocht
Aalsmeer - Fanatiekeling Dirk 
Raams is op zaterdag 23 mei ver-
trokken voor zijn fi etstocht naar de 
Noordkaap. Hij is maar liefst 7.000 
kilometers aan het fi etsen. Iedere 
dag in weer en wind. Vooral de re-
gen speelt hem soms parten en zijn 
fi ets ‘ziet eruit als een beest’ zoals hij 
zelf schrijft in zijn dagelijkse versla-
gen op www.noordkaap2015.word-
press.com en op zijn Facebookpagi-
na. Half Aalsmeer volgt Dirk op zijn 
barre tocht. Iedere avond slaapt hij 
in een goed onderkomen waar stee-
vast een biertje op hem te wachten 
staat. Vóór de route, die uitvoerig is 
uitgestippeld en die tot nu toe be-
hoorlijk kloppend is, vertelde Dirk 
nog dat hij een sportman is in hart 
en nieren, maar dat dat biertje er 
op zijn tijd zeker bij hoort. Afgelo-
pen maandagavond zou Dirk in Alta 
aankomen waar zijn vrouw Joke, zijn 
dochter Sharon, zoon Pim en vriend 
Aat Rekelhof met vrouw ook aanwe-
zig zouden zijn. Titel van zijn reisver-

slag was dan ook: Dag 24 – In Al-
ta en zie ik Joke weer.. Iedere dag 
fi etst de topper gemiddeld zo’n 150 
kilometer om zijn doel te behalen. 
Hij rijdt voor het goede doel: de Cli-
ni Clowns. Doneren kan nog. Steun 
Dirk en lees zijn geweldige beleve-
nissen op eergenoemde website! 

Door Miranda Gommans 

Back2Basic: Show om 
trots op te zijn!
Aalsmeer - Vrijdag 12 en zaterdag 
13 juni organiseerde SV Omnia 2000 
de wervelende theatershow ‘Back-
2Basic’. Deze keer niet alleen met 
dansers, maar ook meiden van Rit-
mische Gymnastiek, Turnen en Twir-
len namen deel aan deze show die 
in het teken stond van het 15-jarig 
jubileum van Omnia. Het was een 
feest om te zien hoe iedereen het 
naar zijn zin had en zich thuis voelde 
in het theater. Vrijdagochtend vroeg 
waren er al 40 vrijwilligers aanwezig 
om geluid, licht, techniek, podium, 
kleedkamers, schmink en catering 
in orde te maken. De generale repe-
titie was al geweest op 31 mei, dus 
deze vrijdag moesten alleen nog de 
puntjes op de i gezet worden. Dat 
verliep vlekkeloos, dus de sfeer zat 
er goed in. De middagshows op za-
terdag en de avondshows op vrijdag 
en zaterdag begonnen met een ‘ou-
derwetse’ opmars met de vlaggen 
van TV Aalsmeer, SV Olympia en GV 
Kudelstaart. Hiermee bracht Back-
2Basic een ode aan alle voorgan-
gers van SV Omnia 2000, de oprich-
ters en initiatiefnemers van de fu-
sie. De middagshow werd vervolgd 
door onder andere dansen als Ster-

ren (Patjoelah), Break Free (Tessa), 
Jungle (Joyce) en Licht in het Don-
ker (Simone). Alle kinderen van 6 
tot en m et 11 jaar van de product-
groep Dans stonden goed te swin-
gen op het podium. Zelfs de musi-
calgroep deed mee met het welbe-
kende nummer ‘Cabaret’. De avond-
show begon na de mars met Twir-
len in het donker, een sensationeel 
gezicht met leuke effecten. Daarna 
kwam de ‘brief aan jou’ van Mariëlle 
waarin zij het publiek bedankt voor 
hun komst en hen verraste met de 
brief gevouwen als papieren vlieg-
tuigjes. De dansers en choreografen 
maken de show voor het publiek, 
voor de leden van Omnia. Een greep 
uit de veelzijdige dansen: Man/
vrouw (Erma), Back2School (Pat-
joelah), Lopen (Simone), Gewaagd 
(Joyce) en Groentetuin van Dance 
Force (Mariëlle). Naadloos liepen 
de dansen in elkaar over en wer-
den er mooie combinaties gemaakt 
met de fantastische optredens van 
Turnen, Ritmische Gymnastiek en 
Twirlen. Ritmische Gymnastiek liet 
twee mooie optredens zien waar-
in zij de diverse aspecten van hun 
mooie sport met linten en ballen. Na 

de pauze kwamen de turnsters met 
hun mooie grondoptreden, waar-
in onder andere acrobatische ele-
menten en dubbele fl ikfl aks. Twirlen 
nam het stokje over na de Hoedje 
Stokje dans van de selectiegroep 
Dance Vision waarna de dames van 
Zumba afsloten met Schudden. Bei-
de shows werden afgesloten met 
een spetterende fi nale: Eerst kwa-
men de Caribbean girls op het podi-
um en enthousiasmeerden het pu-
bliek voor een daverend applaus. Zij 
introduceerden de opkomst van al-
le deelnemers van de show, zodat 
het publiek hen kon toejuichen. En 
dat hebben ze gedaan. Leuk detail 

van de vrijdagavond was dat aan 
het einde van de fi nale een huwe-
lijksaanzoek werd gedaan aan één 
van de selectiedanseressen. Het be-
stuur bedankt alle vrijwilligers voor 
hun hulp achter de schermen en de 
choreografen en trainsters die met 
hun sporters hard gewerkt hebben 
om zo’n prachtige show neer te zet-
ten. Een bijzonder dikke pluim voor 
Mariëlle Buskermolen, de drijvende 
kracht achter deze shows. Zij stimu-
leert en verbind mensen met elkaar 
waardoor er zoiets moois kan ont-
staan. Voor alle foto’s van de show 
en meer informatie over 15 jaar SV 
Omnia ga naar www.svomnia.nl.

Gezellige afsluitingsavond 
dartseizoen in ’t Dijkhuis
Oude Meer - Zaterdag is het dart-
seizoen in ‘t Dijkhuis afgesloten. Er 
werd gestart met een heerlijk buffet 
en daarna werden er door de kop-
pels nog een pijltje gegooid. Aan 
het slot van de avond kon het prij-
zenfestival beginnen voor de hoogst 
geëindigde van dit seizoen. Bij de 
dames op de eerste plaats Jolan-
da Heijsteeg met 86 punten, op de 
tweede plaats Henny Taal met 75 
punten en op een gedeelde derde 
plaats Ans Engel en Moniek Goe-
man met 72 punten. Zij kregen een 
mooie beker uitgereikt en voor Jo-
landa was ook de wisseltrofee. De 
wisselbeker verliezersronde kwam 
in handen van Esther van der Vlugt 
na deze drie keer gewonnen te heb-

ben. Bij de heren eindigde Gerard 
Bak op de eerste plaats met 84 pun-
ten, op de tweede plaats Erik-Jan 
Geelkerken met 74 punten en op de 
derde plaats Tim van der Poel met 
67 punten. Zij kregen een mooie be-
ker uitgereikt en voor Gerard was 
ook de wisseltrofee. Om de wissel-
beker verliezersronde ging de strijd 
nog tussen Gilbert van Eijk en Mar-
tin Bax , zij hadden allebei 3 keer 
gewonnen. Na de winst kwam de 
beker in handen van Martin. Verder 
zijn nog certifi caten uitgereikt aan 
darters met de hoogste fi nish en de 
gegooide 180-ers. Alle darters kij-
ken terug op een zeer geslaagd sei-
zoen waarbij de gezelligheid ook 
hoge punten scoorde!

Wielrennen
Veel activiteiten bij UWTC
Uithoorn - De komende weken 
staan er nog diverse activiteiten 
op het programma bij UWTC wiel-
ren. Donderdag 18 juni de laatste 
wedstrijd van de Bike Physics tijd-
ritcompetitie. Vijftig renners strij-
den dan weer individueel tegen de 
klok tijdens een tijdrit over 12 ki-
lometer. Zondag 21 juni komen de 
masters 50+ en 60+ naar Uithoorn. 
Op het parcours rondom sportpark 
Randhoorn laten zij zien dat er tot 
op hoge leeftijd nog zeer hard ge-
koerst kan worden. Met John Tromp 
uit Kudelstaart heeft UWTC een 

renner die regelmatig een podium-
plaats behaald. Het weekend er na, 
zondag 28 juni, staat er een inter-
clubwedstrijd voor de jeugd op het 
programma. De interclubwedstrij-
den zijn opstapwedstrijden voor be-
ginnende wielrenners. En de jeugd 
bij UWTC laat momenteel een mooie 
groei zien in ledenaantal, er zijn op-
vallend veel meisjes lid bij de UWTC 
jeugd. Publiek is ook van harte wel-
kom om te komen kijken. Aanvang 
10.00 uur op de baan rondom sport-
park Randhoorn. Meer info op: 
www.uwtc.nl/wielren.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint weer!
Aalsmeer - Twee vluchten het afge-
lopen weekend, de Nationale Mara-
thonvlucht vanuit het Franse St. Vin-
cent met een gemiddelde afstand 
van 1055 kilometer. Deze duiven wer-
den vrijdagmiddag om 14.00 uur in 
vrijheid gesteld om deze zware Ma-
rathonvlucht af te werken. Zaterdag 
werden de duiven in Pont St. Maxen-
ce om 09.30 uur los gelaten voor 
een afstand van gemiddeld 364 ki-
lometer. De vlucht vanuit St. Vincent 
werd een hele zware vlucht, en de-
ze is gewonnen door de 09-1005472 
van Jan van Dijk, en deze duif werd 
om 12.36.00 uur geconstateerd, en 
maakte een snelheid van 1082,216 

meter per minuut is ruim 64 kilome-
ter per uur. Wim Grapendaal werd op 
deze vlucht 2e. Jan werd in het ray-
on waar 143 duiven in concours wa-
ren 11e, en wim 32e. De vlucht vanuit 
Pont St. Maxence werd gewonnen 
door Cees van Vliet uit Kudelstaart, 
zijn 13-1069075 lande om 13.47.48 
uur op het hok, en maakte een snel-
heid van 1823,478 meter per minuut, 
dat is 109,408 kilometer per uur. Aad 
van Belzen uit Kudelstaart werd 2e 
en John van Duren uit Amstelveen 
3e. in Rayon F werd Cees 11e, Aad 
22e, John 23e, v. Leeuwen & v. Grie-
ken uit Aalsmeer 26e en Dirk Baars 
uit Kudelstaart 29e. 

Aalsmeerse Dolfi jnen scoren 
goed op NJJK Zwemmen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
tot en met zondag vonden in Eind-
hoven de Nederlandse Junioren en 
Jeugd kampioenschappen zwem-
men (NJJK) lange baan plaats. De 5 
Aalsmeerse Dolfi jn zwemmers had-
den samen meer dan 40 limieten 
(startbewijzen) behaald.  Thomas 
Weening de meeste; 13 in totaal, ech-
ter hij moest aan de kant blijven van-
wege een gebroken arm. Zijn broer 
Dennis, terugkomend van een bles-
sure, verscheen drie keer aan de start 
bij vrije slag nummers (50, 100 me-
ter en de estafette). Op de 100 me-
ter wist Dennis zijn persoonlijk record 

aan te scherpen in een 57:77 secon-
den en samen met de Dolfi jn esta-
fette zwemmers werd Dennis negen-
de van Nederland op de 4 x 100 me-
ter vrije slag. Finn Voss deed een ie-
der verbazen door vlak voor het slui-
ten van de markt nog even 7 NJJK li-
mieten bij elkaar te zwemmen. Finn 
heeft uitstekend gezwommen door 5 
nieuwe persoonlijke records te beha-
len.  Vooral zijn optreden op de 200 
meter vrije slag sprak tot de verbeel-
ding; hier werd Finn twaalfde van 
Nederland in 2:21:46. Fabiënne Vork, 
net geslaagd voor haar eindexa-
men,  mocht zeven maal starten en 

wist twee keer elfde te worden (200 
rugslag en wisselslag) en op de 400 
meter wisselslag liet Fabiënne een 
zeer sterk optreden zien; het begin 
van de race domineerde ze en ein-
digde tenslotte op de zevende plaats 
in een mooi persoonlijk record van 
5:27:60. Bart Sommeling (ook ge-
slaagd voor zijn eindexamen) mocht 
zeven maal starten; op al deze 7 af-
standen wist Bart de top 10 van Ne-
derland te halen (waar onder vierde 
op de 1500 meter vrije slag, vierde op 
de 400 meter wisselslag en vierde op 
de 400 meter slag).  Bart was vooral 
tevreden over zijn tijd op de 200 me-
ter vrije slag (1:58:43).  Al met al een 
uitstekend en gezellig toernooi voor 
de Aalsmeerse Dolfi jnen.  Het zwem-
seizoen zal worden afgesloten over 
twee weken in het Sloterparkbad 
te Amsterdam met een sprintwed-

strijd op de korte baan (Speedo Fast 
Meet).  Voor Bart Sommeling zal dit 
voorlopige zijn laatste zwemwedstrijd 
zijn op Nederlandse bodem; volgend 
jaar maakt hij zijn opwachting in de 
Amerikaanse zwemcompetitie.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



Zwemcompetitie
Goud, zilver en brons voor 
minioren van Oceanus
Aalsmeer - De Minioren zwemfina-
les zijn afgelopen weekend gehou-
den. Het is dé wedstrijd waar het hele 
jaar keihard voor wordt gestreden om 
bij de beste 18 van de regio te horen 
en uiteindelijk te mogen uitkomen op 
de finale nummers. Met een hele gro-
te Oceanus minioren delegatie kwam 
de ploeg aan de start. De middag be-
gon met de vrije slag meisjes minioren 
4 en jongens minioren 5 en dat lever-
de al meteen 3 medailles op. Jochem 
van Zanten behaalde goud, Romee 
Veldt zilver en Liam Breebaart brons. 
Ebba Vonk wist haar tijd met vier se-
conde aan te scherpen. Nina Bellaart 
werd net vierde op de 200 wissel, maar 
scherpte haar tijd ook flink aan. Es-
mee Scheuer en Zarah Tas, de jong-
sten van de ploeg, behaalden allebei 
mooie resultaten bij de 100 vrije slag 
waarbij Zarah er maar liefst 9 secon-
de vanaf haalde. Loek Boerlage kwam 
met 1.22,88 op de vrije slag terecht op 
plek vier, net geen medaille maar een 
verbetering van maar liefst 7 seconde. 
Claire Corveleijn vlamde voorbij op de 
50 vlinder en dat resulteerde in 51,66. 
Romee Veldt wist nipt het goud vei-
lig te zwemmen. Jochem van Zanten 
had op dezelfde 50 vlinderslag zijn be-
nen aangezet en hoe: 38,91 goed voor 
zilver. Zwemmaatje Liam Breebaart 
kaapte nog net de bronzen medaille 
weg. Nina Bellaart verbeterde zich tot 
een 1.22,72 op de 100 vrije slag. Jay-
den van de Bijl dook met zijn school-
slag race onder de inschrijftijd en werd 
keurig vierde. Claire Corveleijn en Eb-
ba Vonk hadden het tempo er lekker 
in en beide meiden zwommen zich-
zelf op de 100 rug naar prachtige tij-
den. Romee wist wederom beslag te 
leggen op goud en was daar super 
blij mee. Jochem van Zanten en Liam 
Breebaart streden op dezelfde afstand 
om de plakken. Het verschil in tech-
niek was super om te zien, het lever-
de goud en brons op, plus een dijk van 
een persoonlijk record voor Jochem. 
Madelief Blesgraaf, niet helemaal fit, 
wist er op het zwaarste nummer van 
de middag toch maar liefst 4 secon-
de vanaf te vlinderen net als Nina Bel-
laart die ook onder haar inschrijftijd 
dook. Zwemvriendin Femme Bol leg-

de beslag op het zilver. Dag 1 zat er-
op en de medaille oogst was flink. Dag 
twee begon voor de allerjongsten met 
50 vlinderslag. Het leverde Zarah Tas 
een pracht van een persoonlijk record 
op. Loek Boerlage dook met 44,80 
ruim onder zijn tijd. Madelief Bles-
graaf was de enige van de minioren 5 
die onder haar inschrijftijd zwom, voor 
Femme Bol leverde deze afstand zil-
ver op. Claire Corveleijn zwom een kil-
ler van een 200 wisselslag, maar liep 
helaas tegen een diskwalificatie aan. 
Liam Breebaart zwom al zijn concur-
renten het bad uit met 3.01,27. Loek 
Boerlage behaalde tot zijn eigen ver-
bazing zijn eerste medaille, brons en 
een persoonlijk record van maar liefst 
8 seconde op de 100 rugcrawl. Jayden 
van de Bijl eindigde als vierde. Femme 
Bol scherpte haar 100 meter school-
slag tijd aan tot 1.40,22 en Madelief 
Blesgraaf kaapte het brons weg met 
1.37,32. Claire Corveleijn revancheer-
de zich op haar favoriete afstand, de 
schoolslag, en lag in een mooi zwem-
gevecht net Romee Veldt en een 
zwemster van de Dolfijn. Wat was het 
spannend, uiteindelijk moesten de of-
ficials een winnares aanwijzen en 
viel het voordeel uit naar Romee. Li-
am Breebaart heeft net als Claire een 
voorkeur voor de schoolslag en liet 
even zien waarom. Jochem van Zan-
ten zat hem dicht op de hielen en wist 
maar liefst 6 seconde van zijn tijd af te 
zwemmen. Zarah Tas , Jayden van de 
Bijl en Loek Boerlage verbeterden hun 
100 meter wisselslag tijd waarbij Loek 
wederom een bronzen medaille mocht 
ophalen. Nog een afstand te gaan en 
dan zat het weekend erop. 400 vrije 
slag: Madelief Blesgraaf 10 seconde 
ervan af, Femme Bol die te hard van 
start was gegaan en het niet kon vast-
houden, Danique Pannekoek ze kon 
Nina Bellaart die in de baan naast haar 
lag niet bij houden. Nina ging hele-
maal los, volop aangemoedigd wist ze 
haar tijd flink aan te scherpen. Wat een 
pracht van een weekend is het gewor-
den, er is 7 keer goud, 5 maal zilver en 
6 keer brons opgehaald door de diver-
se zwemmers/sters van de Oceanus 
minioren ploeg. Een geslaagd week-
end noemt men dat!

Sportnota ‘AalsMeer Bewegen’ 
door college vastgesteld
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft de 
sportnota ‘AalsMeer Bewegen 2015-
2018’ vastgesteld en voor besluitvor-
ming aangeboden aan de gemeen-
teraad van Aalsmeer. De nota bor-
duurt grotendeels voort op de vorige 
sportnota omdat bewoners en sport-
verenigingen aangaven dat ze tevre-
den waren over het beleid. Bij de be-
spreking van de concept nota in het 
‘sportcafé’ met sportverenigingen is 
wel gebleken dat er grote behoef-
te was aan uitbreiding van de indoor 
trainingsmogelijkheden. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: ”Aalsmeer 
is een sportdorp. We hebben geluk-

kig veel verenigingen waar we kun-
nen sporten dankzij de inzet van 
honderden vrijwilligers. De gemeente 
probeert de sportdeelname nog ver-
der te stimuleren door te investeren 
in nieuwe, moderne sportvoorzienin-
gen. We werken hard aan het nieuwe 
complex aan de Beethovenlaan en 
we zijn nu begonnen met het aanleg-
gen van kunstgras op sportpark Cal-
slagen. Ook zijn we druk bezig met 
het voorbereiden van plannen voor 
de bouw van een vierde sporthal in 
de Hornmeer en een keuze voor de 
atletiek(sport) in Aalsmeer.” 

Werven vrijwilligers

Midzomernachtzwemmen 
in Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 19 juni mag iedereen in het 
donker zwemmen in Het Oosterbad 
tijdens de jaarlijks terugkerende tra-
ditie om rond de langste dag van het 
jaar een duik te nemen in het wa-
ter van Aalsmeers mooiste natuur-

zwembad. Na het succes van de 
Ladies Night van 5 juni belooft ook 
deze avond heel feestelijk te wor-
den met een gezellig ingericht ter-
ras en muziek van Appie Spaargaren 
voor jong en oud. Het is dus disco-
tijd in het Oosterbad en tevens wordt 

Met de nieuwe sportnota worden 
ook enkele nieuwe ontwikkelingen 
in gang gezet, zoals bijvoorbeeld het 
organiseren van workshops voor ver-
enigingen over het werven van vrij-
willigers. 

Daarnaast wordt er geld uitgetrokken 
voor een grootschalig sportonder-
zoek onder kinderen en jeugdigen. 
Verder komt er meer aandacht voor 
sport- en beweegprojecten voor 13- 
tot 18-jarigen en ouderen. Aalsmeer 
is ook JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) gemeente geworden en 
heeft daarvoor een coördinator aan-
gesteld die activiteiten gaat orga-
niseren. Ten slotte wil de gemeen-
te in nauw overleg met scholen ex-
tra aandacht besteden aan de kwali-
teit en kwantiteit van het bewegings-
onderwijs. De sportnota is ter besluit-

Henk wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers 
een gezellige kaartmiddag in 
het Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 11 
juni is het kaarten gewonnen 
door Henk van Wichen met 
5828 punten, op twee Wim 
Buskermolen met 5303 en op 
drie is Piet van As geëindigd 
met 5050 punten. 

Bij het jokeren behaalde Bets 
Teunen de hoogste eer met 94 
punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige kaartmiddag? Kom 
gerust eens kijken. Voor inlich-
tingen: Mevr. R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

een live-optreden gegeven door de 
Aalsmeerse zangeres Jacqueline 
Zekveld. Het midzomerzwemmen 
begint om 20.00 uur.  

Zwemloop
Op zaterdagochtend 20 juni wordt 
het terras van het Oosterbad gebruikt 
voor de briefing van de tiende Oos-
terbad Zwemlooptriatlon. Vanwege 
dit jubileum is er een kampioenschap 
van gemaakt, de Aalsmeerse open 
water kampioenschappen. Er zal ge-
streden worden in drie categorie-
en. Eerst banenzwemmen en daarna 
hardlopen op de Mr Jac Takkade, die 
deze ochtend geheel zal worden af-
gesloten voor alle verkeer. Het spek-
takel vindt plaats in de ochtenduren. 
Vanaf 9 uur is het bad open. Vanwe-
ge de zwemloop komen alle zwem-
lessen op deze dag te vervallen. Op-
geven voor de Oosterbad Zwemloop 
kan alleen via de website www.tria-
thlonaalsmeer.nl. Kijk voor al het ac-
tuele nieuws op de website: www.he-
toosterbad.nl Foto: www.kicksfo-
tos.nl

Aalsmeerse atleten winnen 
Engelse Mijl in Edam 
Aalsmeer - De Engelse mijl (1609 
meter) is misschien niet de meest 
bekende afstand, toch hoort deze 
tot één van de klassiekers binnen de 
atletiek. Het is de enige niet metri-
sche afstand waarop officiële we-
reldrecords gelopen kunnen wor-
den. Zes AV Aalsmeer junioren reis-
den af naar de fraaie blauwe kunst-
stofbaan van Atletiekvereniging 
Edam voor hun wedstrijd over de-
ze klassieke afstand. C-junior Inger 
van Dok (14 jaar) legde bij de meis-
jes beslag op de eerste plaats. Met 
een sterk opgebouwde race liet ze 
opnieuw blijken over een goed eind-
schot te beschikken, wat resulteer-
de in haar derde clubrecord van het 
jaar. Na clubrecords op de 3000 en 
800 meter heeft ze nu ook het 6 jaar 
oude record op de mijl verbeterd tot 
5.39.94 minuten en zij heeft nu dit re-
cord in handen bij de A/B/C junioren 
én dames senioren. In haar kielzog 

liep zus Nienke  (D-junior, 12 jaar) 
naar een scherpe eindtijd van 5.43.26 
minuten, wat maar net iets langza-
mer is dan het oude clubrecord. Ook 
Nienke eiste de eerste plaats voor 
zich op, maar dan bij de D-junioren. 
C-junior Gregory ’t Hoen pakte de 
eerste plaats bij de jongens tijdens 
een sterke race, waarbij hij snel in 
de wedstrijd initiatief toonde om het 
tempo hoog te houden. Zijn tijd was 
5.48.40 minuten. Justin Heijsteeg 
liep 6.12.84 minuten. Milan Biesheu-
vel tenslotte won bij de D-junioren in 
een tijd van 5.49.49 minuten. Afgelo-
pen weekend debuteerde Davy He-
ijsteeg tijdens de eredivisie triatlon. 
Nauwelijks hersteld van de zware in-
spanning tijdens deze wedstrijd liep 
Davy zijn eerst baanwedstrijd van het 
jaar. Na een snelle start kon hij het 
tempo lange tijd vasthouden en hij 
eindigde in een tijd van 5.00.10 min 
als eerste bij de B-junioren.

Jeugdtoernooi 
bij All Out

Aalsmeer - Van maandag 6 tot en 
met vrijdag 10 juli wordt bij tennis-
vereniging All Out het Open toer-
nooi voor de jeugd gehouden.  

Inschrijven is mogelijk tot en met 
zaterdag 20 juni via toernooiklapper 
in de volgende categorieën:  Groen 
Enkel 10 t/m 12 jaar, Groen Dub-
bel 10 t/m 12 jaar,  Meisjes Enkel en 
Dubbel  11 t/m 16 en 11 t/m 14 jaar.
Jongens Enkel en Dubbel 11 t/m 16 
en 11 t/m 14 jaar en Gemengd Dub-
bel 11 t/m 16 en 11 t/m 14 jaar.

Fietsdagtocht 
Ovak

Aalsmeer - Dinsdag 23 juni is 
de jaarlijkse fietsdagtocht vanuit 
Aalsmeer van de Pedaalridders van 
de Ovak. De groep vertrekt om 10.00 
uur vanaf het parkeerterrein van het 
zwembad aan de Dreef. De route 

Fietstochten Kudelstaart 777 
door Hollandse polderlandschap
Kudelstaart - In het kader van Ku-
delstaart 777 staat zondag 21 juni 
in het teken van de fietstochten. De 
Kudelstaartse schaatstraingsgroep 
VZOD heeft twee prachtige routes in 
de omgeving van Kudelstaart uitge-
zet. De kortste route over 47,77 kilo-
meter voert vanuit Kudelstaart rich-
ting De Hoef en vervolgens door de 
polder naar Nieuwveen. De route 
wordt voortgezet naar Roelofarends-
veen (overtocht met de pont) waar 
gelegenheid is om een kop koffie te 
drinken. Daarna het laatste stuk te-
rug naar Kudelstaart. De tocht over 
77 + 7,77 kilometer gaat Langs de 
Kromme Mijdrecht naar Woerden-
se Verlaat, waarna door het Utrecht-
se polderlandschap de route via Ka-
merik naar Woerden gaat. Langs de 
Oude Rijn naar Bodegraven om ver-
volgens in De Meije een kop koffie te 
kunnen drinken. Tussen de Nieuw-
koopse Plassen door rijden de deel-
nemers naar Aarlanderveen om via 
Woubrugge en Leimuiden langs Vrie-
senkoop terug naar Kudelstaart te rij-
den. Starten kan tussen 8.30 en 10.00 
uur bij BALK rijwielen aan de Ku-
delstaartseweg 224. Het inschrijfgeld 

bedraagt 3 euro. Het eindpunt van 
de fietstocht is bij het Dorpshuis Ku-
delstaart. Na het volbrengen van de 
route ontvangen de deelnemers een 
blijvende herinnering. Natuurlijk is 
het Dorpshuis geopend en kan on-
der het genot van een drankje gezel-
lig nagepraat worden.

gaat via Vrouwenakker naar Nieuw-
veen voor de koffie stop, dan rich-
ting Aarkanaalnaar via het Landlust-
pad om bij de Zwetweg over te va-
ren. Bij restaurant De Haven te Roe-
lofarendsveen is er gelegenheid voor 
de lunch, daarna via Oude Wetering 
en Rijsenhout weer naar Aalsmeer. 
De tocht is circa 40 kilometer. Op-
geven kan bij Theo Buskermolen via 
0297-322293. 

Quilten en literair in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 24 juni van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting in de 
Oost Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan. Tevens kunnen 
bezoekers meedoen met quilten en 
handwerken. ’s Avonds is er 19.30 
tot 21.30 uur de literaire avond. Voor 
één keer op een andere plaats, in de 
Nassaustraat 13. 

    Het boek ‘Stoner’ van John Wil-
liams gaat besproken worden. Wil-
liam Stoner wordt aan het einde 
van de negentiende eeuw geboren 
als zoon van een arme boerenfami-
lie. Tot groot verdriet van zijn ouders 
kiest hij voor een carrière als docent 
Engels. Hij wijdt zijn leven aan de li-

teratuur en aan de liefde – en faalt 
op beide fronten. Zijn huwelijk met 
een vrouw uit een gegoede familie 
vervreemdt hem verder van zijn ou-
ders, zijn carrière verloopt moeizaam 
en zijn vrouw en dochter keren zich 
tegen hem. Een nieuwe liefdesrela-
tie wordt verbroken om een schan-
daal op de universiteit te voorko-
men. William Stoner sterft uiteinde-
lijk in anonimiteit, zoals ook zijn he-
le leven zich in de marge heeft afge-
speeld. Het is woensdag is de laat-
ste Oost-Inn voor de zomervakantie. 
Na de zomer, is er vanaf 2 september 
elke woensdag weer Oost-Inn. Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Zwemmen jeugd
Lianne pakt zilver op NJJK
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het NJJK lange baan in het Pie-
ter van den Hoogenband Zwem-
stadion te Eindhoven. De NJJK is 
het Nederlands Jeugd en Junioren 
Kampioenschap. Tijdens deze wed-
strijd van 4 dagen worden de lande-
lijke finales gezwommen. Om mee 
te mogen doen moet je aan de li-
mieten voldoen die per afstand en 
leeftijd zijn vastgesteld door de 
KNZB. Amber Celie en Luuk Scheu-
er (Junioren 1), Emma van Zanten 
(Junioren 3), Lianne Bouwmeester 
(Jeugd 1) en Sohrab Shirzad (Juni-
oren 4) van Oceanus hadden zich 
weten te plaatsen voor deze bijzon-
dere wedstrijd. Het was voor Luuk 
en Sohrab de eerste keer dat ze aan 
het NJJK mee mochten doen en 
dus reuze spannend. Beide jongens 
hadden zich voor 1 afstand we-
ten te plaatsen net als Emma. Am-
ber en Lianne hadden allebei 7 li-
mieten weten te behalen. Vrijdag-
ochtend om 7.30 uur hadden Am-
ber, Lianne, Luuk, Sohrab en hoofd-
coördinator Paul Zirikzee zich verza-
meld in het zwembad waar om 8 uur 
werd ingezwommen door de zwem-
mers. Lianne mocht de spits afbijten 
met de 50 meter schoolslag, haar 
favoriete nummer. Ze wist een mooi 
persoonlijk record te zwemmen van 
35.28 seconde en met deze tijd wist 
ze zich als 6e in de finale te plaat-
sen die vanmiddag zou plaatsvin-
den. Daarna was het de beurt aan 
Amber op de 100 meter vlinderslag. 
De race liep niet zoals ze had ge-
hoopt, de vermoeidheid van kamp 

sloeg toe, ze zwom een paar tiende 
boven haar inschrijftijd, 1.16.71 se-
conde. Wel wist ze hiermee haar 6de 
plek van Nederland te behouden. 
Daarna verscheen Luuk op de start-
blokken voor de 50 meter vrije slag 
en hij had maar 1 motto ‘knallen’ 
en dat deed hij met een mooi per-
soonlijk record van 30.16 seconde. 
Ook Sohrab mocht de 50 meter vrije 
slag zwemmen. Bij hem ging het iets 
minder, hij zwom iets boven zijn tijd 
26.75 seconde. Lianne sloot de och-
tend af met de 50 meter vrije slag en 
wat zwom ze een super race. Ze wist 
een persoonlijk record van 28.38 se-
conde te zwemmen en zwom zich 
hiermee van de 88ste naar de 22ste 
plaats! Amber en Lianne moesten 
‘s middags weer om 15.00 uur in 
het zwembad aanwezig zijn. Lianne 
verscheen als eerste op het start-
blok voor de finale van de 50 me-
ter schoolslag. Lianne gaf alles wat 
ze in zich had en in een zenuwslo-
pende eindstrijd zwom ze een super 
persoonlijk record van 34.50 secon-
de. Deze mooie tijd was goed voor 
een gedeelde 2de plaats en een zil-
veren medaille! Amber sloot de mid-
dag af met de 200 meter rugslag. 
Ze ging hard van start en wat deed 
ze het geweldig ze wist 3 seconden 
van haar tijd af te zwemmen wat re-
sulteerde in een persoonlijk record 
van 2.46.68 seconde. Emma kwam 
zaterdagochtend Amber en Lianne 
vergezellen. Alle 3 de dames moch-
ten uitkomen op de 100 meter rug-
slag. Amber ging als eerste van start 
en zwom een prachtige race en een 

persoonlijk record van 1.17.18 se-
conde. Deze tijd was meteen goed 
om haar 25ste plaats in te ruilen 
voor de 13de plaats. Daarna moch-
ten Emma en Lianne van start, he-
laas lukte bij beiden de race niet zo-
als ze hadden gehoopt en ze zwom-
men dan ook allebei boven hun in-
schrijftijd. Lianne mocht ook nog 
starten op de 200 meter school-
slag ze ging goed van start, maar 
ze kreeg het zwaar en eindigde iets 
boven haar inschrijftijd, 2.56.46 se-
conde. 
Zaterdagmiddag mocht alleen Am-
ber starten op de 200 meter vrije 
slag en ook op deze afstand wist zij 
een persoonlijk record van 2.31.30 
seconde te zwemmen. Zondagoch-
tend waren Amber en Lianne weer 
om half 8 in het zwembad aanwezig. 
Lianne startte als eerste op de 100 
meter schoolslag. Ze stond als 12de 
geplaatst, maar wist met een mooi 
persoonlijk record van 1.18.97 sec. 
als nummer 6 te eindigen. Met deze 
plaats kwalificeerde ze zich voor de 
finale die ‘s middags gezwommen 

zou worden. Daarna volgde voor Li-
anne de 100 meter vrije slag. Ook op 
deze afstand wist ze een persoonlijk 
record van 1.03.75 seconde te beha-
len. Amber en Lianne mochten alle-
bei de 200 meter wisselslag zwem-
men. Amber knokte voor een per-
soonlijk record en dat lukte haar, tijd 
2.49.01 seconde en Lianne spaarde 
op deze afstand juist haar krachten 
voor de finale schoolslag. De mid-
dagsessie begon voor Lianne met 
de finale van de 100 meter school-
slag en wat zwom ze technisch een 
mooie race. Het was reuze span-
nend, maar ze tikte toch net als 
4e aan in pracht van een persoon-
lijk record van 1.17.54 seconde. Am-
ber sloot het NJJK voor Oceanus af 
met de 100 meter vrije slag. Ze knal-
de erop los en gaf alles wat ze nog 
in zich had en dit bezorgde haar 
een persoonlijk record van 1.07.32 
seconde en hiermee wist ze haar 
25ste plaats in te ruilen voor de 15e 
plaats. De zwemmers van Ocea-
nus kunnen terugkijken op een heel 
mooi NJJK.

vorming voorgelegd aan de gemeen-
teraad en wordt volgens de huidige 
planning op 27 augustus in de com-
missie Maatschappij en Bestuur van 
de gemeenteraad besproken. 

Foto: Van links naar rechts: Lianne Bouwmeester, Amber Celie, Luuk Scheu-
er en Sohrab Shirzad.
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