A
JA

R PAKT

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-341900

EDITIE: AALSMEER

KORT NIEUWS:

o.a.
Tel. 0297-321569

Aalsmeer - Op maandag 20
juni om tien over één in de
middag is een winkeldief op
heterdaad betrapt in een super op het Poldermeesterplein.
De 28-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats is door
medewerkers
overgedragen
aan de politie. Hij had broodjes
en blikjes vis gestolen. De man
is al eerder betrapt op diefstal.
Hij is in verzekering gesteld en
zit nog vast.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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eveleens.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Drie keer scheepsrecht?

Lidl presenteert plan C voor
supermarkt aan Stationsweg
Aalsmeer - Net toen veel inwoners zich begonnen af te vragen of
de Lidl nog wel interesse heeft om
zich in Aalsmeer te vestigen, kwam
de Rabobank met nieuws. De bank
gaat verhuizen naar de nieuwbouw
in de Zijdstraat, op de hoek met de
Dorpsstraat. Een prima plek midden
in de winkelstraat en er werd min of
meer toegegeven dat overeenstemming is bereikt met de Lidl over de
verkoop van het bankkantoor dat
nog in gebruik is. Toch een supermarkt van deze keten in het Centrum? Over het gegeven of de ‘deal’
wel of niet met handtekeningen is
bezegeld, hoeft geen twijfel meer te
bestaan.
De Lidl heeft de gemeente een
nieuw plan gepresenteerd en wel
op de locatie van beide bankgebouwen. Plan A en B zijn van tafel geveegd, plan C is gelanceerd en hier
kan het college van B&W zich wel in
vinden. Het nieuw ontwikkelde plan
laat de lintbebouwing langs de Stationsweg in tact en de groenstrook
langs de Brandewijnsloot blijft gehandhaafd. Het nieuwe plan gaat uit
van parkeren op maaiveld en hierboven, op de eerste verdieping, de
supermarkt. De parkeerplaatsen
gaan ontsloten worden via de Stationsweg, terwijl het langzame verkeer ook van de ontsluiting op de
Uiterweg gebruik kan maken. Het
kruispunt van de Uiterweg met de
Van Cleeffkade en de Stationsweg
gaat dus niet extra belast worden.

Minpuntje is misschien enigszins
dat het laden en lossen wel gaat
plaatsvinden via de Uiterweg. De
bestuurders noemen in deze ook de
Grundelweg, wat betekent dat verwacht wordt dat de vrachtwagens
arriveren via de Dorpsstraat en hun
weg vervolgen via het Molenpad en
het Praamplein. Onder en naast de
supermarkt komen circa 90 parkeerplaatsen en dit is op basis van
de geldende parkeernormen, waar
55 plekken worden geraamd, ruim
voldoende. Het laatste woord is natuurlijk aan de fracties, maar het college is vooralsnog blij met plan C en
verwacht in deze nauwelijks weerstand. De verkeersproblematiek
wordt opgelost, het plan is ruimte-

Bob en Gon, jeugd en Bevrijdingsdag

Subsidie gemeente voor
voorstellingen in theater
Aalsmeer - Het bestuur van de
stichting Crown Theater heeft enkele weken geleden bekendgemaakt
dat de toekomst van het Crown Theater zeer onzeker is geworden als
gevolg van de sterk gewijzigde financiële voorwaarden waaronder zij
gebruik kunnen maken van het theater in Studio’s Aalsmeer. Het bestuur en de vrijwilligers van het theater doen er alles aan om de voorstellingen, of in ieder geval, een gedeelte van de voorstellingen, door
te laten gaan. Het college van bur-

lijk inpasbaar, houdt het lint en het
groen in stand en is volgens het gedane onderzoek het meest veilig. De
nieuwbouw krijgt een moderne uitstraling met veel glas, maar is volgens de welstandscommissie goed
inpasbaar. De heren en dames van
de commissie hebben zich al twee
keer positief uitgesproken over het
plan. Drie keer dan toch scheepsrecht?! De reacties op het plan van
inwoners tot nu is verdeeld. De een
vindt het lelijk en zegt dat deze bebouwing thuishoort op een industrieterrein, maar niet in een historisch centrum, “daar gaat het dorpse karakter”, een ander is positief
en hoopt dat er snel gebouwd gaat
worden.
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gemeester en wethouders juicht dit
initiatief toe en de portefeuillehouder heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met het bestuur
van de stichting en is tevens aanwezig geweest bij overleg met de businessclub. Het bestuur van de stichting Crown Theater heeft inmiddels
besloten om in het seizoen 20162017 door te gaan met een versoberd programma. Met wethouder
Gertjan van der Hoeven is afgesproken dat de gemeente het theater ondersteunt door subsidie te verlenen

aan twee jeugdvoorstellingen in het
kader van de programma’s voor cultuureducatie. Daarnaast wordt een
activiteitensubsidie verstrekt aan de
populaire voorstellingen van Bob en
Gon. Verder heeft het college toegezegd om ook in 2017 een bijdrage
te leveren aan de speciale voorstelling op Bevrijdingsdag. De toegezegde subsidies passen binnen de
regulierecultuursubsidies en -budgetten. De gemeente is daarnaast
in overleg getreden met het bestuur
van de stichting Crown Theater over
huisvesting van het kantoor van de
stichting in bestaand gemeentelijk
vastgoed. Ook wordt onderzocht in
hoeverre de stichting een rol kan
spelen in het concept van De Oude Veiling.

Geldla kassa
gestolen
Aalsmeer - Op zondag 19 juni heeft rond vijf uur in de ochtend
een raadselachtige diefstal plaatsgevonden bij een bedrijf in de Ophelialaan. De eigenaar was achter
in de zaak aan het opruimen. De
voordeur had hij, aldus de verklaring, met dubbele sloten dicht gedaan. Toen hij even later terug de
verkoopruimte inging, was de geldla van de kassa verdwenen. De eigenaar heeft niemand gezien. Toch
is waarschijnlijk sprake geweest van
insluiping. De politie doet nader onderzoek.

www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

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.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

GEVRAAGD

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Zonnepanelen?

Onwel tijdens
het joggen
Aalsmeer - Op donderdag 16
juni rond zeven uur in de avond
is op de Aalsmeerderweg een
jogger in elkaar gezakt. De politie en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. De 41-jarige man uit Aalsmeer kon door
het personeel van de ambulancedienst gestabiliseerd worden.
De man heeft waarschijnlijk een
epileptische aanval gehad. Hij is
thuisgebracht met de ambulance. Een bezoek aan het ziekenhuis bleek niet nodig.
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KNIP- EN KLEURSALON

Winkeldief weer
aangehouden

DE

JE AL 128
IE

!

128

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Aalsmeer-Dorp

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Waar is poes
Pluusje?
Aalsmeer - Na een bezoek op
woensdag 8 juni aan de dierenarts
is lapjespoes Pluusje ontsnapt uit
de reismand. Nog gestrest van het
bezoek nam Pluusje de benen. Extra zuur voor haar baasje die in het
ziekenhuis is opgenomen. Pluusje is ontsnapt in de Hadleystraat en
woont in Kudelstaart. Het zal oppas
Yvette niet verbazen als deze lieve
poes een nieuw huisje zoekt of terug is naar haar eigen huis in Kudelstaart. Haar oppas is in ieder geval radeloos. Voor wie Pluusje ziet?
Laat het snel weten aan Yvette via
06-26873161.

veen en Haarlemmermeer zijn inmiddels panels opgericht met jonge
mantelzorgers. In Aalsmeer en Uithoorn zoekt de organisatie nog jonge mantelzorgers die het leuk vinden om mee te denken. Projectleider Joska van Asselt bezoekt momenteel scholen en informeert
mentoren en andere professionals
die met jongeren werken.
Voor tips, vragen en informatie over
het herkennen van een jonge mantelzorger en over wat u/jij kunt doen
voor een jongere die zorgt, kan contact opgenomen worden met Joska
van Asselt via 020-3335353, e-mail
info@mantelzorgenmeer.nl of bezoek de website www.jongenzorgend.nl.

110,- voor gehandicaptensport

1100,- voor kindertehuis
Batang Pinangga
Aalsmeer - Vorig jaar hebben Marleen en Rosanne de Niet veel geld
ingezameld voor het kindertehuis
Batang Pinangga op de Filippijnen.
Geld is nog steeds hard nodig. Dus
zijn de meiden weer actief geweest.
Ze hebben op Koningsdag zelfgemaakte vazen, potten en houten
rondjes en plantjes verkocht en de
opbrengst gaat weer naar het kindertehuis. Batang Pinangga is een
kindertehuis voor mishandelde, verwaarloosde en misbruikte kinderen.
Door Batang Pinangga kunnen deze
kinderen weer kind zijn, naar school
en hebben ze weer een familie.
Marleen en Rosanne zijn vorig jaar
via een jongerenreis op bezoek ge-

weest in het kindertehuis. Zij hebben met eigen ogen kunnen zien
waar het geld naartoe gaat en zijn
nog meer gemotiveerd geraakt om
te helpen. Het bestuur van Batang
Pinangga is de twee Aalsmeerse
meiden heel dankbaar, want mede
dankzij hen heeft het kindertehuis
liefst 1100 euro te besteden. Zoveel
hebben Marleen en Rosanne opgehaald tijdens de verkoop op Koningsdag! Meer weten over het kindertehuis? Kijk dan op de website
www.batangpinangga.com

Taizégebed in
Karmelkapel

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950

www.mEErboDE.nl

Aalsmeer - Jonge mantelzorgers
bereiken en betrekken bij het bedenken van oplossingen. Dat is het
hoofddoel van het project Jong en
Zorgend van Mantelzorg & Meer.
Eén op de tien jongeren groeit op
met een ouder, broer, zus of grootouder met een chronische ziekte, een beperking, verslaving of depressie. Zij hebben vaak meer taken, verantwoordelijkheden en zorgen dan hun niet zorgende leeftijdgenoten. Jonge mantelzorgers praten niet snel over hun zorgen en weten vaak niet waar ze terecht kunnen. Met het project Jong en Zorgend wil Mantelzorg & Meer zoveel
mogelijk jongeren bereiken en informeren. In de gemeenten Amstel-

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Mag uw kind buiten de
schoolvakanties om mee op reis?
De zomervakantie staat voor de
deur: tijd om naar een andere bestemming te vertrekken, samen
met de kinderen. Deze periode
gaat vaak ook gepaard met lange
files en duurdere vliegtickets. Het
kan daarom verleidelijk zijn om
buiten de schoolvakanties om op
vakantie te gaan, en de kinderen
een paar dagen of een paar weken school te laten missen. Toch
is het niet toegestaan om tijdens
de schoolperiode op vakantie te
gaan, zonder toestemming van
de school of leerplichtambtenaar.
Het kan zelfs leiden tot een strafrechtelijke vervolging.
Dat kinderen naar school kunnen
gaan, vinden we allemaal belangrijk: zo zijn 193 landen lid van het
VN-Kinderrechtenverdrag, waarin
is opgenomen dat elk kind recht
heeft op onderwijs. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend. Het volgen van onderwijs levert een grote bijdrage aan
de ontwikkeling van een kind,
en geeft later meer kans op een
baan. Naar school gaan is niet alleen een recht, maar ook een
plicht. Alle kinderen tussen de 5
en 16 jaar zijn leerplichtig.
Gaat een kind zonder toestemming niet naar school omdat hij
met zijn ouders op vakantie is,
dan noemen we dat ‘luxeverzuim’. Andere soorten verzuim
zijn ‘absoluut verzuim’, waarbij
een leerplichtig kind niet is ingeschreven op een school, en ‘signaalverzuim’: een kind is wel ingeschreven op een school maar
gaat niet naar de les.
Verschillende organisaties wer-

ken nauw met elkaar samen om
ervoor te zorgen dat kinderen
naar school gaan. Elke organisatie heeft daarbij zijn eigen taak.
Scholen hebben bijvoorbeeld de
plicht om (structureel) schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, de leerplichtambtenaar controleert of ouders en kinderen de leerplicht naleven en
maakt bij verzuim een proces-verbaal op, en de Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek
naar oorzaken van de afwezigheid en eventuele hulpverlening.
Binnen deze samenwerking besluit het OM of er vervolgd moet
worden voor het schoolverzuim,
en wie vervolgd moet worden. De
aanpak van schoolverzuim nemen
we serieus. Dat signaal geven we
af aan de samenleving: af en toe
organiseert het OM strafzittingen voor ouders van spijbelaars,
waarin alleen zaken over schoolverzuim worden behandeld.
Als een zaak eenmaal binnen is
bij het OM, bekijkt de officier van
justitie wat hij een passende reactie vindt. Dat verschilt per type schoolverzuim. Als er sprake is
van luxeverzuim, dan vervolgt het
OM de ouders van het kind. Dat
kan leiden tot hoge geldboetes,
oplopend tot 1800 euro per week
per gezin. Een kind helemaal niet
inschrijven op een school biedt
eveneens geen oplossing: ook in
deze gevallen eist de officier van
justitie hoge boetes tegen de ouders bij de rechter.
Een duurbetaalde vakantie, dus.
Maak het uzelf daarom niet onnodig lastig, en ga op vakantie tijdens de schoolvakantieperiode.

Actie Marleen en Rosanne op Koningsdag

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Mantelzorg & Meer zoekt
jonge mantelzorgers

Aalsmeer - Zondag 17 juni werd de Prutrace in Kudelstaart gehouden. Dit
evenement is het begin van de feestweek in de Kudelstaart. Met 110 deelnemers, waarvan 1 euro van elke inschrijving naar de Mike Multi Foundation
gaat, was het een mooie race. Met een cheque van 110 euro kunnen er weer
hele mooie dingen gedaan worden door de Foundation. De Mike Multi Foundation heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het
sportaanbod op dat terrein kwalitatief te verbeteren en op deze wijze meer
aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Door Willem Nijkerk

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

sinds 1888

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

DaarOM

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

COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
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Foto: Loes van der Meer

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.

Verzoek: Ruim
hondenpoep op!
Aalsmeer - “Vriendelijk verzoek
aan alle hondenbezitters die hun
hond uitlaten op de paralelweg
naast de 2e J.C. Mensinglaan en
de Anjerlaan: Ruim de poep van je
hond op!” Hartelijk dank namens alle omwonenden.” Voor wie zich aangesproken voelt... Ergernis nummer
één!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - De broeders van Taizé
met hun vieringen zijn een begrip.
Eenvoudige liederen en veel stilte
zijn een rode draad in hun gebed.
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar
een meditatieve viering te houden
op vrijdagavond 24 juni vanaf 20.30
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten.

KERKDIENSTEN
Zondag 26 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. ds. Jan
Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker: Gordon van Veelen. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds.
J. Markus en 18.30u. met ds. H. de
Graaf. Oppasdienst kinderen 0-3
jaar en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds.
Jaap Brüsewitz. Collecte: Kinkole. 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.

Concert Castello
Consort in OKK

Inloop Oost Inn

Huis aan huis
voor papier

Aalsmeer - Op woensdag 29 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting,
gezellig onder het genot van koffie
en thee. Dit is tevens de laatste inloopochtend voor de zomervakantie. In de maanden juli en augustus is het in de Oost Inn vakantietijd.
Maar vanaf woensdag 7 september
is het weer elke woensdag inloop in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 met welbekende activiteiten. Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website van de oosterkerk-aalsmeer.nl.

Rijsenhout - Zaterdag 25 juni gaan
de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target weer huis aan huis oud papier
ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer op de medewerking van
alle inwoners. Zij worden verzocht
het papier in tilbare dozen aan de
rand van de weg te plaatsen. De opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan beide verenigingen.
In de maand juli wordt er geen oud
papier opgehaald. Na de zomervakantie is de eerstvolgende ophaalronde op zaterdag 27 augustus

Aalsmeer - Het jaarlijkse verjaardagsconcert van pastor Jacob
Spaans vindt aanstaande zaterdag 25 juni plaats. Vanaf 16.00 uur
geeft het Castello Consort een concert in de Oud Katholieke Kerk aan
de Oosteinderweg 394. Het Castello Consort bestaat uit Elise van der
Wel op viool, Anne-Linde Visser op
cello, Matthijs van der Moolen op
trombone en Miguel Espinoza op
klavecimbel. Het programma is getiteld ‘Italiaanse Virtuozen’. Werken
van componisten uit de zeventiende eeuw, zoals Mariani, Nicolai, Jarzebski, Cima, Oswald, Frescobaldi,
Buonamente en Castello, worden
ten gehore gebracht. De toegang is
uiteraard vrij en na afloop is er een
ontvangst (bij goed weer) in de tuin.
Iedereen is welkom.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
S. Zijlstra. Organist: J. Groenendaal. Ook dienst in zorgcentrum
Aelsmeer met dhr. E.R.H. Kramer.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds
J. Haeck uit Zeist. Organist: M.
Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J. de Jonge uit Alphen a/d Rijn en 18.30u. met ds.
J.W. Ploeg uit Asperen.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. kerkdienst, patroonsfeest, met past. Jacob
Spaans. Orgel: Piet van der Steen.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 16u. gezinsdienst met
theatervoorstelling van Matthijs
Vlaardingerbroek.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. dames-, heren- en kinderkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de Parklaan
27 van september tot en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
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‘Knielen op een bed violen’
en ‘Elle’ vrijdag in Bioscoop
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 24
juni gaat de film ‘Knielen op een
bed violen’ in première bij Bioscoop
Aalsmeer. Jeugdliefdes Hans en
Margje Sievez leiden een gelukkig
gezinsleven op hun kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond te houden, maar hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar houdt
ze sterk. Op een dag komt Hans
de prediker Jozef Mieras tegen die
hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans vervolgens een diep religieuze ervaring
heeft, is hij ervan overtuigd in direct contact met God te hebben gestaan. In de daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven verliest hij het zicht op de
werkelijkheid en het contact met
zijn omgeving. Te zien vrijdag 24, zaterdag 25, maandag 27 en woens-

dag 29 juni om 20.00 uur.
En vanaf vrijdag 24 juni presenteert
Bioscoop Aalsmeer de thriller ‘Elle’.
Michèle (Isabelle Huppert) lijkt onverwoestbaar. Ze is hoofd van een
toonaangevend videogamebedrijf
en hanteert zowel zakelijk als privé
dezelfde genadeloze houding. Maar
als ze in haar huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man verandert haar leven drastisch. Ze besluit zelf achter de dader
aan te gaan en belandt in een spannend kat-en-muis-spel dat elk moment uit de hand kan lopen. Te zien
vrijdag 24 juni om 21.15 uur en zondag 26 juni vanaf 18.45 uur. Kijk voor
meer informatie op de website van
de bioscoop in Studio’s Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer.nl en zijn
te koop in de knusse biosbar.

Nieuwe band op zondagmiddag

‘Bloezz’ live in The Shack
Oude Meer - Zondag 26 juni staat
er een fantástische en gloednieuwe
band op het Shack podium in Oude
Meer: Bloezz! Een geweldige strakke ritmesectie, heerlijk stevig gitaarwerk, een meer dan fantastische
zangeres en hele fraaie nummers.
Om een indruk te krijgen qua zang,
denk aan Janis Joplin, maar dan met
een veel stevigere en strakkere begeleiding. De band bestaat uit Raymunda Vervaeck op zang, Pano van
Roseel op gitaar, Sylvain van Duffelen op bas en zang, Martin Waliana op gitaar en zang en Ties Voskamp op drums. En wat gebeurt er
als deze vijf muzikanten met verschillende muzikale achtergrond
hun creatieve krachten bundelen?
Zo klinkt Bluesrock met verwijzingen naar traditionele blues, rock en
funk. De bandleden komen uit Amsterdam, Zoetermeer, Rotterdam en
Gorinchem en hebben met verschillende bands opgetreden op diverse podia. Sinds de zomer van 2015
hebben ze elkaar gevonden in een
gedeelde passie! Een band die niet
alleen blues speelt, maar een meer

dan verrassend optreden neerzet
met nummers van onder andere Etta James, Bonnie Riatt, Janis Joplin,
Bobby Bland, Muddy Waters en vele anderen! Ga deze band zien met
de meer dan voortreffelijk zingende Raymunda. Een regelrechte aanrader dus! The Shack is zondag 26
juni open vanaf 15.00 uur. Aanvang
Bloezz is 16.00 uur De entree bedraagt 8 euro.
Muzikale feestjes op terras
Zondag 3 juli zullen er, bij mooi
weer op het Shack terras, diverse
top-muzikanten een semi-akoestisch muzikaal feestje bouwen. Zondag 10 juli: A.J. Plug featuring met
Kim Snelten akoestisch! Kim Snelten is een graag geziene muzikant
in The Shack. Een geweldige match
deze drie muzikanten en dat gaan
ze laten horen op het terras in een
bijzonder mooie akoestische setting
waarin vele bekende songs voorbij komen uit verschillende genres!
Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Plaspop biedt muziek voor
elk wat wils op Westeinder
Aalsmeer - Zorg dat de boot vaarklaar is, want alweer de zesde van
Plaspop staat voor de deur. Zaterdag 2 juli presenteren De Dippers
een gevarieerd programma met optredens van allerlei pluimage op een
zestal locaties in de Westeinderplassen. Thema dit jaar is Vocals for
Locals met optredens met allemaal
muzikanten en zangers uit het ‘eigen’ dorp, enkele van iets over de
grens. Alle optredens duren ongeveer dertig minuten en beginnen op
elke locatie om 20.30 uur, om 21.30
uur en om 22.30 uur. Er is dus voldoende tijd om naar een volgende
locatie te varen. Wel zal een keuze
gemaakt moeten worden. Wordt het
blues van The Men Unplugged in
het Torregat, smartlappen van Denk
aan de Buren nabij het Eendengat,
covers uit de jaren zeventig tot nu
van Dazzle bij Vissersvreugd, eigentijdse folk van The Riverstones bij
schuilhaven De Kodde of pop en
jazz van het Katelijne van Otterloo
Kwartet in het poeltje van Meijer?
De slotact hoeft niemand te missen.
Deze is vanaf ongeveer 23.15 uur in

de Koddespoel en hier kan meegedeind (swingen wordt lastig op een
bootje) worden op de muziek van
de Remband. Deze band bestaat
nu ongeveer een jaar en is spontaan ontstaan uit de behoefte om
muziek te maken die alle bandleden
als een uitdaging zien naast hun vele andere muzikale projecten. Ieder
bandlid heeft al ruimte muziekervaring in andere bands. Kom genieten van The Doors, Joe Cocker, The
Beatles, Joe Cocker, Stevie Wonder en onder andere Styx ten gehore gebracht door Ab Hansen op
bas, Ron Schalkwijk op druks, Hans
Millenaar op lead-zang en akoestische gitaar, Remco de Hundt op
keyboard en Remco Millenaar op
lead-gitaar. Dankzij de voornamen
van deze laatste twee genoemde leden is de naam ontstaan: Remband.
PS: Vergeet overigens niet de picknickmand met hapjes en drankjes
mee te nemen. Geen tappunten en
eetkraampjes op de Poel! Alle lege
verpakkingen, flessen, blikjes, etc.
gaan natuurlijk wel ‘gewoon’ mee
naar huis. De Poel is geen afvalbak!

AGENDA

Divers programma op Raadhuisplein

Zaterdag bandjesavond!
Aalsmeer - Op zaterdagavond 25
juni organiseert de gezamenlijke
horeca in Aalsmeer-Centrum een
Bandjesavond op het Raadhuisplein. Aan het einde van de middag
wordt het plein omgetoverd tot een
mooie feestlocatie en om 20.00 uur
start een 5 uur durende nonstopshow met twee fantastische bands
en een verrassingsoptreden. Dus
zorg dat je op tijd bent!
Bandjesavond is een gezellig, gratis
toegankelijk feest voor iedereen op
een mooi aangekleed Raadhuisplein
met een groot podium, verschillende bands en DJ’s. De organisatie is
in handen van de cafés Joppe en de
Praam en de restaurant Het Wapen
van Aalsmeer en de Jonge Heertjes
in samenwerking met het ondernemersfonds Meer Aalsmeer.

siekers, zij voelen zich namelijk helemaal thuis in de hits van nu. Een
band met een eigentijdse uitstraling,
een beetje eigenwijs, niet te gelikt
maar wel super strak gespeeld en
met garantie op een vet dansfeest.
The Charts is brutaal en origineel
maar vooral bijzonder. In de pauzes
van de bands neemt de welbekende Kees Markman plaats achter de
draaitafel.

Avondvullend programma
Om klokslag 20.00 uur start de 5 uur
durende nonstopshow met verschillende bands en een DJ. De coverband Major Purple bijt het spits af.
Major Purple is een jonge, energieke band met een breed gevarieerd
repertoire en uniek in zijn soort.
De band speelt een mix van oude
danceclassics en de meest recente
hits. De leden van Major Purple zijn
ervaren muzikanten, afgestudeerd
aan diverse conservatoria in Nederland en zij tillen met hun enthousiasme en sound elke gelegenheid
naar een hoger niveau. De tweede band is The Charts, een coverband die juist afstapt van alle klas-

Huishoudelijke mededelingen
De toiletten bevinden zich op verschillende plekken op het plein.
De politie zal streng optreden tegen wildplassers en ook het meenemen van eigen drank is verboden. De caravan van de EHBO afdeling Aalsmeer is ook aanwezig en
bevindt zich in de buurt van Restaurant de Jonge Heertjes. De organisatie raadt aan om zoveel mogelijk
te voet of op de fiets te komen, dit
in verband met de beperkt beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Bandjesavond is gratis toegankelijk. De avond start om
20.00 uur en duurt tot klokslag 01.00
uur. Info: www.aalsmeercentrum.nl.

Muntverkoop
Tijdens Bandjesavond kunnen bezoekers bij het muntenhok op het
plein terecht voor consumptiemuntjes. Met deze muntjes kan eenieder bij de verschillende bars terecht
voor een frisje of een lekker biertje, maar ook aan de liefhebbers van
een goed glas wijn is gedacht.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaar
(met hoes) €19,95
KOOPJE:

Mondharmonica
‘Belcanto’ €6,80

TIP:

Westerngitaren
vanaf €99,NIEUW:

Gitaarkabels
‘Fender’ (3m) €12,95

Afsluiting seizoen met livemuziek

‘Jiggle & Jazz’ in Bacchus
volkomen andere bezetting dan heden. De enige constante factor is
toetsenist Jasper van der Schaaf.
Jasper draait alweer wat jaartjes
mee. Naast muziek maken in ‘Jiggle & Jazz’ is hij ook toetsenist bij de
Soul Rebels Big Band.
Het concert in het culturele café in
de Gerberastraat begint om 21.30
uur, zaal open vanaf 21.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt: Uw gift.
Bacchus gaat na de vakantie weer
open op zaterdag 3 september.

Amazing Amateurs: Foto’s,
schilderijen en beelden
Aalsmeer - Werk van totaal 44 enthousiaste mensen die in hun vrije
tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of fotograferen zijn momenteel te bewonderen in het Oude Raadhuis. Het is alweer de vijfde editie van Amazing Amateurs.
De expositie is traditioneel de laatste en meest bezochte expositie van
het seizoen en wordt georganiseerd
door de stichting KCA.
Redenen om mee te doen aan de
expositie zijn heel verschillend. De
één vindt het gewoon leuk om zijn
of haar hobby te laten zien. Anderen zien het als een kans om voor
het voetlicht te treden. Zeker is dat

Films
Vrijdag 24 juni:
* Film ‘Knielen op een bed violen’ in
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 20u. Ook 25, 27 en 29 juni om 20u.
* Thriller ‘Elle’ in Bioscoop Aalsmeer
vanaf 21.15u. Zondag 26 juni vanaf
18.45u.
Woensdag 29 juni:
* Animatiefilm ‘Finding Dory’ in Bioscoop Aalsmeer vanaf 16.45u.
Exposities
Zaterdag 25 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
* Veiling in Historische Tuin om 15u.
Ook exposities. Ingang Praamplein.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.
Tot en met 8 juli:
* Expositie Fiep Westendorp bij Cultuurpunt in bieb, Marktstraat met
speurtocht en elke woensdag 1516u. voorlezen.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeter in gemeentehuis om 14.30u. Expositie
duurt tot en met 20 juli.
Tot en met 31 juli:
* Amazing Amateurs in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Zondag opening
om 16u. Open: donderdag t/m zondag 14-17u.
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Tot en met 18 september
* Start stock-expositie in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg (tegenover watertoren). Open zaterdag
en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Diversen
Vrijdag 24 juni:
* Alive Insite, film over muziek en
dementie in Inloopcentrum in Irene,
Kanaalstraat vanaf 14u.
* Midzomernacht zwemmen in Oosterbad, Mr. Jac. Takkade van 19 tot
00u. Met disco en livemuziek.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 25 juni:
* Dorpswandeling met gids Joop
Kok. Start 11u. bij VVV in Boekhuis,
Zijdstraat 12.
25 juni tot en met 3 juli:
* Westeinder Water Week op en
rond Westeinderplassen. Zie programma van dag tot dag elders in
deze krant.
Zondag 26 juni:
* Water-evenement met allerlei spelletjes en informatie op kinderboerderij Boerenvreugd van 11 tot 15u.
* Watertoren weer open voor bezoekers van 13 tot 17u. Ook 3 juli.
Dinsdag 28 juni:
* Fietstocht Pedaalridders van
OVAK. Vertrek bij zwembad aan de
Dreef om 10u. Retour rond 18u.
Woensdag 29 juni:
* Oost-Inn, inloop 9.30 tot 11.30u. In
Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 30 juni:
* Kaartmiddag voor ouderen in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 1 juli:
* Bonte Bal t.g.v. 45 jaar De Binding
in Binding, Zijdstraat vanaf 21u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 23 juni:
* Raadsvergadering in gemeentehuis. Behandeling eerste deel Lentenota 2016 vanaf 20u.
Woensdag 29 juni:
* Extra dorpsoverleg Kudelstaart
over kwaliteit openbare ruimte in
Dorpshuis vanaf 19.30u. Daarna
fietsronde door wijk.
Donderdag 30 juni:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u. Onder andere Lentenota 2016 op agenda.
Maandag 4 juli:
* Infoavond over Centrumvisie, denk
mee over winkelgebied, in raadskelder, gemeentehuis, 19.30 tot 21u.

Slechtvalkenfamilie uitgevlogen

Watertoren weer geopend
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Aalsmeer - Met een swingend optreden van ‘Jiggle & Jazz’ sluit Bacchus aanstaande vrijdag 24 juni het
seizoen. Sixties, soul en jazz staan
op het repertoire van deze band,
bestaande uit Rivka Worms op
zang, Michiel Poell op trompet, Robert Mollee op saxofoon, Jasper van
der Schaaf op toetsen, Gerco Aerts
op contrabas en Richard Lems op
drums. ‘Jiggle & Jazz’ heeft een paar
jaar geleden al eens in het knusse
culturele café gespeeld, maar in een

Muziek
Vrijdag 24 juni:
* Afsluiting seizoen met Jiggle en
Jazz in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u. Open 21u.
Zaterdag 25 juni:
* Concert Castello Consort in Oud
Katholieke Kerk, Oosteinderweg
394 vanaf 16u.
* Bandjesavond op Raadhuisplein
met Major Purple, The Charts en dj
Kees Markman van 20 tot 01u.
Zondag 26 juni:
* Live Bloezz in The Shack in Oude
Meer, Schipholdijk 253b vanaf 26u.
1 tot en met 3 juli:
* Jazzfeest bij Nieuwe Meer met optredens vrijdag- en zaterdagavond
en zondagmiddag.
Zaterdag 2 juli:
* Plaspop: Vocals for Locals op zes
locaties in Westeinderplassen. Optredens om 20.30, 21.30 en 22.30
uur van Men Unplugged, Denk aan
de Buren, Dazzle, The Riverstones
en Katelijne van Otterloo Kwartet.
Slotact door Remband om 23.15u.
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alle amateurkunstenaars met plezier
en een zekere gedrevenheid al korter of langer met de ‘kunsten’ bezig
zijn. Er zijn echt heel veel verschillende werken te zien. Een aanrader
om eens binnen te lopen. Amazing
Amateurs editie vijf kan bewonderd
worden tot en met 31 juli. Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat is hiervoor iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur
geopend. De toegang is gratis.
Vakjury en publieksjury
Ook dit jaar kunnen deelnemers
weer prijzen winnen. Zowel van een
vakjury als van een publieksjury.

Aalsmeer - Komende zondagmiddag 26 juni is de watertoren geopend voor alle belangstellenden,
die de toren willen bezichtigen én
beklimmen. Binnen de 50 meter hoge watertoren krijgt men een goede indruk van de destijds druk-verhogende onderdelen en bekkens
binnen het drinkwatercircuit voor
Aalsmeer. Wanneer men de trappen beklimt komt men uiteindelijk op de buitentrans en vanaf bijna het hoogste punt van de watertoren heeft men rondom een schitterend uitzicht over Aalsmeer en
verre omgeving. De laatste maanden heeft het slechtvalken echtpaar
in alle rust het rijk alleen gehad bovenin de toren.
In een speciale nestkast (met ‘balkon’) groeiden maar liefst 3 jonge
slechtvalken, die de eerste weken
van juni hun eerste vliegles volgden
en nu met succes zijn uitgevlogen.
Deze vruchtbare periode is weer
achter de rug en nadat leden van de
slechtvalkwerkgroep de buitentrans
drastisch hebben schoongemaakt –
was ook wel nodig, want hier worden de prooien een soort van voorbereid – is alles weer pico bello om

te betreden.
Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen terecht. Kinderen betalen voor
de klim slechts 1 euro, volwassenen 2 euro. Voor diverse groepen
schoolkinderen uit de regio is er
het project ‘Horen in de Toren’, onder auspiciën van Cultuureducatie
Amstelland. Dit cultuurproject blijkt
zeer populair bij de Amstellandse
scholen. Vorig jaar deden hier maar
liefst 30 scholen aan mee. De kinderen wordt uitgelegd hoe de watertoren vroeger heeft gewerkt, ze gaan
uiteraard naar boven om het uitzicht
te bewonderen en daarna volgt een
akoestisch programma op de eerste
verdieping. Vooraf hebben de kinderen het lied ‘Moet je horen, in de
toren’ al ingestudeerd. De vrijwilligers van de watertoren stichting begeleiden deze activiteit verder.
Volgende week ook open
In verband met de Westeinderweek
wordt de watertoren ook volgende week zondag 3 juli geopend van
13.00 tot 17.00 uur. Bijzonderheden
over de watertoren (rijksmonument)
staan vermeld op de website www.
aalsmeer-watertoren.nl

Jazzfeest op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Mis het pontje niet!
Na het enorme jazzfeest van vorig
jaar wordt het weer een onvergetelijk weekend aan het slot van de
Westeinder Waterweek. Op vrijdagavond 1 juli gaat om 21.00 uur Leo’s
Drugstore van start, een zevenmansband met Han Smit op trompet, Rainer Müller op trombone, André van Willigenburg op saxofoon,
Peter de Gelder op vibrafoon, Dick
van Lokhorst op piano, Lenny Fleer
op bas en Pim de Boer op slagwerk.
De unieke sound van de drie blaasinstrumenten trompet, saxofoon en
trombone in combinatie met vibrafoon, de eigen maatwerk-arrangementen en het niet alledaagse repertoire maken de band uniek in zijn
soort. Dan zaterdagavond 2 juli vanaf 21.00 uur kornettist Michael Varekamp en klarinettist Bernard Berkhout met As Good As It Gets. Het
beeld staat nog steeds op menig
netvlies: twee mannen, zittend naast
elkaar, met hun hakken op-en-neer

de maat aangevend. De klarinettist
is Bernard Berkhout, de kornettist is
Michael Varekamp, een alleskunner
die in deze band voor de expressieve swingstijl-met-demper van Cootie Williams kiest. Onvergetelijk.
Het slotakkoord, op zondagmiddag
3 juli om 16.00 uur, is van zangeres
Colette Wickenhagen met saxofonist Robbert Tuinhof. Wat een fantastische zangeres! En ze woont nog
eens vlak om de hoek. Letterlijk. In
Amstelhoek! Colette Wickenhagen
was de grote verrassing die saxofonist Robbert Tuinhof introduceerde
in Bacchus, als ‘grande finale’ van
de Aalsmeerse Kunstroute 2015.
Er was een gelegenheidsband samengesteld om Colette te begeleiden en het klikte enorm! Hier krijg je
niet snel genoeg van. Op de Nieuwe
Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer.
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 0297-327698;
Pierre Tuning, tel. 0297-360355 of
Reinoud Staps, 0297-325304.
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Viering 45 jarig bestaan
met Bonte Binding Bal
Aalsmeer - Op vrijdagavond 1 juli viert de Binding haar 45-jarig bestaan met het Bonte Binding Bal.
Het belooft een ouderwets doldwaze bonte avond te worden, met onder andere de gezelligste band van
Aalsmeer en omstreken: Ten Beers
After, diverse acts van onder andere Ome Bil en voetjes van de vloer
met DJ Bink.
De Binding werd 45 jaar geleden
opgericht om het jeugdwerk van de
Doopsgezinde kerk professioneler
aan te pakken. Vanuit de Doopsgezinde wortels ging De Binding verder als zelfstandig orgaan, verantwoordelijk voor het jeugdwerk in
de gemeente Aalsmeer. De kampen werden vanaf toen vanuit deze stichting georganiseerd, er werden ‘kringen’ opgericht en een grote
groep actieve vrijwilligers ontstond.
In 2000 opende De Binding de zolder in Kudelstaart en werden de activiteiten uitgebreid met onder andere de inlopen en kookworkshops.
In 2009 kwam er een tweede dependance in Aalsmeer-Oost en in 2014
kreeg De Binding de opdracht om
het combinatiewerk in Aalsmeer
vorm te gaan geven, waarmee projecten op het gebied van sport, cultuur en welzijn worden georganiseerd samen met Sportservice
Haarlemmermeer en Cultuurpunt
Aalsmeer. Nog steeds zijn er veel
vrijwilligers actief binnen De Binding, denk aan de kampleiding en
de Kindervakantieweek, het BEAU
(Bindings Eigen Activiteiten Unit),
het Bindingkoor of de vrijwilligers

Bindingkoor naar Haarlem
Aalsmeer - In mei 2017 hoopt Het
Bindingkoor een concert te geven
met liederen over vogels. De repetities zijn daarvoor al in volle gang.
Een klein deel van het vogel-repertoire zal te beluisteren zijn tijdens het
lunchconcert van aanstaande zaterdag 25 juni in de Grote St. Bavokerk
in Haarlem. Ook zal het Bindingkoor
onder leiding van Henk Trommel delen uit de Misa de Buenos Aires van

die zich inzetten voor de jaarlijkse
kerstvoorstelling. Reden genoeg om
terug te kijken en stil te staan bij al
het werk dat de Binding doet en gedaan heeft.
Clazien met pensioen
Naast de viering van het 45-jarig
bestaan vanaf 21.00 uur, is vrijdag
1 juli tevens de laatste werkdag van
Clazien van Dam. Zij gaat na 8 jaar
trouwe dienst bij De Binding met
pensioen! Dit heuglijke feit wil men
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
laten gaan en daarom is er voorafgaand aan het bal om 20.30 uur de
mogelijkheid om Clazien te feliciteren met haar pensionering en afscheid te nemen.
Foto’s gezocht
Vroeger op kamp geweest, wel eens
meegedaan met een kerstspel, oliebollen gebakken tijdens de befaamde oliebollenacties, op het podium
gestaan tijdens een van de legendarische playbackshows of op een
andere manier binding met De Binding? Dan bent u/jij van harte welkom om dit verjaardagsfeest te komen vieren! Nog oude foto’s van
kamp of andere Binding activiteiten? Mail ze naar beau@debinding.
nl, Er wordt een mooie slideshow
van gemaakt, zodat samen herinneringen opgehaald kunnen worden aan 45 jaar Binding. Het Bonte
Binding Bal is op vrijdag 1 juli vanaf
21.00 uur, Zijdstraat 53. Dresscode:
Bont en Blauw.

Tijdens het Aalsmeer Flower Festival afgelopen weekend trok de veiling een
volle tribune. Voor wie geen plek was of geen tijd had: Zaterdag weer!
Foto: www.kicksfotos.nl

Veiling in Historische Tuin
Aalsmeer - De laatste zaterdag
van de maand, 25 juni, wordt er om
15.00 uur weer een veiling gehouden in de Historische Tuin. Belangstellenden zijn van harte welkom om
plaats te nemen op de houten tribune. Het entreekaartje voor het tuinbouwmuseum geeft toegang tot de
veiling. Veilingmeester Dick Oussoren en opsteker Dicky Eveleen laten

oude tijden herleven als de Jugendstil veilingklok haar werk doet. Een
mooie kans om voordelig een bos
bloemen of een tuinplant in te kopen! Meer informatie is te vinden
op de website www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar
via de ophaalbrug aan het Praamplein waar ook voldoende parkeergelegenheid is.

Mannenkoor Con Amore
zegt het met bloemen

Aalsmeer - In het voorjaar en de
zomer wordt in Aalsmeer-Centrum
elke laatste zaterdag van de maand
een historische dorpswandeling gehouden. Komende zaterdag 25 juni
kunnen belangstellenden om 11.00
uur weer aansluiten. De gids van de
wandeling in juni is architect Joop
Kok. De wandeling start om 11.00
uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat
12. Deelname kost 3,50 euro en een
plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.nl of door te bellen
naar het Boekhuis, tel. 0297-324454.
De historische dorpswandeling
voert deelnemers langs bekende
Aalsmeerse monumenten, maar ook
langs minder bekende punten die
historisch gezien interessant zijn.
Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de
gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis. Na de wandeling

hebben deelnemers alle gelegenheid in het dorp te blijven, bijvoorbeeld om te lunchen, winkelen of
een bezoek te brengen aan de Historische Tuin waar om 15.00 uur een
veilsessie plaatsvindt. Of stap in de
boot van de Westeinder Rondvaart
die iedere zaterdag op drie momenten in de middag vertrekt.
Happen & Stappen
Op zaterdag 30 juli vindt er een speciale dorpswandeling plaats onder
de noemer Happen & Stappen. Deze
wandeling start om 13.00 uur in het
VVV-agentschap in het Boekhuis
met onderweg een aantal smaakvolle pauzes; waar en hoe blijft nog
een verrassing. Deze wandeling eindigt omstreeks 15.00 uur. De deelname aan Happen & Stappen bedraagt 12,50 euro en reserveren is
vanaf heden mogelijk. De dorpswandeling is op aanvraag ook voor
groepen te boeken. Meer informatie
op www.vvvaalsmeer.nl.

Donatie van de Lionsclub
voor Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer
Ophelia heeft een donatie van 250
euro uitgereikt aan het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. Ingrid Mulder,
voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer, heeft na haar lezing
het bedrag in ontvangst genomen.
Onder het motto ‘Kunst is een vriend
die je nooit in de steek laat’ zorgt
het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer
ervoor dat kinderen in een achterstandspositie actief kunnen deelnemen aan kunstbeoefening. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar krijgen
hiermee de kans volwaardig mee te

doen aan een kunstactiviteit (muziek, dans, tekenen, toneel, theater,
boetseren, etc.) en zo de eigen creativiteit te ontwikkelen.
Hierdoor groeit het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen en wordt
men sociaal vaardiger. Alleen professionals die dicht bij het kind
staan, kunnen een aanvraag indienen. De Lionsclub steunt het motto
van het Jeugdcultuurfonds en wilde hier graag een geldelijke bijdrage aan geven. Kijk voor meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl/
aalsmeer.

Carnavalsvereniging de Pretpeurders

Zonnige Familiedag sluit
gezellige Feestweek af

Nieuwe leden welkom

Zaterdag dorpswandeling
met architect Joop Kok

M. Palmeri zingen. In de Grote of St.
Bavo kerk aan de Grote Markt 22 in
Haarlem worden elke zaterdag in de
zomermaanden lunchconcerten georganiseerd. Het is een grote mooie
kerk met een bijzondere akoestiek.
Zaterdag 25 juni is het de beurt aan
het Bindingkoor, Het optreden is van
13.15 tot 13.45 uur. Belangstellenden
zijn van harte welkom.
Foto: Anne-Marie@viewonyou-

Aalsmeer - Toepasselijk optreden
Con Amore tijdens Flower Festival.
Zaterdagmiddag 18 juni was het
Aalsmeers mannenkoor Con Amore,
te gast op het Molenplein, om haar
vocale steentje bij te dragen aan het
jaarlijkse Aalsmeer Flower Festival.
Aan de voet van de flink door draaiende molen, zorgden de heren voor
een aantal toepasselijke liederen.
Waarbij begonnen werd met ‘Mooi
Aalsmeer’ en aansluitend een aantal toepasselijke bloemenliederen,
zoals The Rose, Edelweiss, Dunkelrote Rose, Tulpen uit Amsterdam en
Red Roses For a blue lady.
Het optreden, dat na een kwartier
nogmaals herhaald werd, had als

slotlied, het beroemde Slavenkoor
uit Nabucco. Dit laatste had alles te
maken met het Italiaanse concert, in
oktober van dit jaar, dat in Rijsenhout gehouden werd.
Wie weet zijn er wat mannen geweest, tussen het aandachtige publiek, die het wel wat lijkt om mee te
komen zingen bij Con Amore. Kom
dan een keer luisteren op maandagavond in The Beach aan de Oosteinderweg, wanneer het koor repeteert
van 19.30 tot 22.00 uur.
Dit onder muzikale leiding van dirigent Theo van der Hoorn, die afgelopen zaterdag, ondanks het mindere weer, alles weer strak in handen had.

‘Blauwborst in Schinkelpolder’

Publieksprijs Aalsmeer
Photo voor Erik de Rijk
Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival zaterdag 18 en zondag 19 juni kozen de vele bezoekers
die het Fort Kudelstaart bezochten
voor de foto ‘Blauwborst in Schinkelpolder’, gemaakt door fotograaf
Erik de Rijk. Het geduld dat vogelaar
Erik de Rijk zich troost om vogels in
hun habitat te fotograferen is eindeloos. Lang niet altijd wordt dat geduld beloond, maar zijn foto ‘Blauwborst in Schinkelbos’ is een absolute
voltreffer. Met een gigantische telelens wist fotograaf de Rijk dit mooie
vogeltje met zijn lens te vangen. Ieder veertje messcherp, het symmetrische verenpak ligt laagje voor
laagje over elkaar, het vogelpootje
omklemt een twijgje. Het door zonovergoten prachtige kleurige verenpak toont alle nuances van bruin
naar oranje. Kleuren die exact passen bij de omgeving. Het kraaloogje geeft de blauwborst iets statigs
en iets van trots. De gevangen grote glanzende worm zit als een trofee
stevig tussen de snavel geklemd.
Het ontluikende blad wijst op het
voorjaar. De achtergrond van de foto is door de opname met telelens
geheel vervaagd, hetgeen het totaal
beeld ten goede komt.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Puur natuur
Van alle ingezonden motivaties is
gekozen voor de formulering van J.
Hoek. “Zo puur natuur en zo dicht
bij huis. Rustige kleuren en daarom
zo mooi!” De winnaar mag aan het
einde van de tentoonstelling zijn favoriete foto mee naar huis nemen.
De door de jury geselecteerde foto’s zijn de komende maanden te
bekijken op de blauwe borden in
de burgerzaal van het gemeentehuis. Daaronder zijn een aantal oude bekenden, onder andere Josine
van Erp, Yvon van Haaften, Pim van
Raalte, Klaas Groot, Anton Overveld,
Desiree Vreken-Wey, Judith de Bats,
Annemieke Tukker, Margriet Zwarthoed, Esther Sparnaay, Joost de
Vries, Juliette van Dietvorst en Jolanda Kooij. Nieuwkomers zijn Claudia Trumpie, Laurens Niezen, Alma
de Jong en Rob Bosch. Alle foto’s
zijn door Patrick Spaander (van foto de Boer) op groot formaat afgedrukt.
Janna van Zon

Kudelstaart - Afgelopen weekend was alweer de afsluiting van de
Feestweek in Kudelstaart. Op zaterdag 18 juni werd het jaarlijkse
beachvolleybal toernooi georganiseerd door Carnavalsvereniging de
Pretpeurders, waar dit jaar wederom
24 teams aan deelnamen. Op zondag
19 juni werd de jaarlijkse familiedag
georganiseerd, waar weer gestreden
werd om het kampioenschap Eiergooien. De weersverwachtingen waren begin van de week nog niet al te
best, maar uiteindelijk is er maar één
grote bui gevallen tijdens de Beachvolleybal en was het vooral droog en
erg gezellig in Kudelstaart.
Beachvolleybal: Oranje Klanten
Om 12.00 uur vingen de eerste wedstrijden aan op de door de Pretpeurders zelf aangelegde drie zandvelden
op de parkeerplaats van het Dorpshuis in Kudelstaart. In samenwerking met Arthur Bon worden deze
velden geplaatst, zodat de uiteindelijke deelnemers er een mooi sportief
evenement van kunnen maken. Ieder
deelnemend team bestaat uit minimaal zes spelers, waarvan minimaal
één vrouwelijke deelneemster. De
teams werden ingedeeld in vier poules en speelden allen vijf voorrondes, één kruisfinale en de uiteindelijke wedstrijd om de definitieve plek.
Tot op het eind werd er gestreden op
het zand en waren er mooie momenten te zien. Niet alleen voor de deelnemers een mooi evenement, maar
ook voor alle toeschouwers was het
weer een genot om te kijken naar dit
sportieve geweld. Om 17.45 uur werd
de finalewedstrijd gespeeld, die bestond uit dezelfde twee finaleteams
als vorig jaar. De finale ging gelijk op,
maar werd uiteindelijk met 2 punten
verschil gewonnen door de ‘Oranje

Klanten’. Die daarmee twee keer op
rij het toernooi heeft gewonnen. Op
de tweede plaats is het team ‘Maar
wij hebben Loogman’ geëindigd en
de derde plaats was voor het team
‘The Beachies’.
Naomi beste op rodeo stier
De zondag staat in het teken van
de kinderen en het eiergooien. Om
13.00 uur begon de zonnige en gezellige familiedag en konden alle kinderen genieten van een aantal springkussens en stormbanen.
Daarnaast stond er een rodeo stier,
waar dit jaar een apart kampioenschap voor georganiseerd werd. Iedere deelnemer kreeg de mogelijkheid om zo lang mogelijk op de rodeo stier te zitten, waarbij iedere 30
seconden de rodeo stier zwaardere
bokken ging maken. Dit kampioenschap werd lange tijd geleid door
Sem, die uiteindelijk tweede werd.
Het uiteindelijke rodeo kampioenschap werd gewonnen door Naomi,
die het 2 minuten en 37 seconden
lang uithield op de stier.
Eiergooien: Danny en Glenn
Een andere traditie op de familiedag
is het Eiergooien, waarbij het de bedoeling is om een rauw ei zo ver mogelijk te gooien en heel op te vangen.
Vele deelnemers, in iedere leeftijdsklasse, hebben dit geprobeerd afgelopen zondag. Ruim 300 eieren zijn
er gegooid, wat mooie momenten
en foto’s heeft opgeleverd. Uiteindelijk is het kampioenschap Eiergooien
2016 opgeëist door Danny Zorn en
Glenn Grimbergen met een afstand
van maar liefst 44.00 meter.
Foto’s van beide dagen zijn terug te
vinden op de Facebookpagina van
Carnavalsvereniging de Pretpeurders.

Aalsmeer - Germa Harmsen schreef haar eerste gedicht toen
ze nog op de kweekschool (nu Pabo) zat. Sindsdien is zij een
trouwe dichteres bij de Gedichtenavond in Bacchus en de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof van Aalsmeer. Zij publiceerde twee dichtbundels en schrijft momenteel een kinderboek.
Dorpskerkhof
Zij kent de doden om haar heen
en groet, of zij bekenden ziet,
hier eens te liggen, het beklemt haar niet
want niemand is hier ooit alleen.
Er wordt zó veel gestorven om haar heen
zij heeft nog nauw’lijks plaats voor nieuw verdriet
zodat zij nu de bloemen maar begiet:
geen tranen meer op harde steen.
Als zij alleen naar huis toe gaat
ziet zij de schaduwen op straat
van allen, die zij nu zo mist.
Hun spoor wordt langzaam uitgewist
voorbij de liefde, hartstocht, haat
zij hoort de klok, het is al laat.
Germa Harmsen

16 juni 2016

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

BEHANDELSTUK
20.15

R-6

Voorletters

Geboorte- Datum
datum
voornemen

Kaznowski

W.P.

05-08-2012 14-06-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
AMBTSHALVE OPNEMEN ADRESGEGEVENS ONBEKEND
IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboorte- Datum
beschikking
datum

Lakbila
Visy
El Atmani

K.
G.
A.

10-03-1993 14-06-2016
19-06-1984 14-06-2016
04-05-2014 14-06-2016

Lentenota 2016
Vragenkwartier
SLUITING

RAADSVERGADERING DONDERDAG 30 JUNI
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 30 juni
2016, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de raad, J.J. Nobel
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
Raadsgriffier: de heer O. van Kolck
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 26 mei 2016
Tijdelijke vervanging raadslid CDA
Tijdelijke vervanging/benoeming lid
van de Regioraad Stadsregio
Amsterdam

R-2
R-3

HAMERSTUKKEN
20.15

R-4

Omvorming Stadsregio Amsterdam
Vervoerregio (verzamelvoorstel)
Jaarstukken Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland
Jaarstukken Omgevingsdienst
Noordzeekanaal
Besluit bezwaar Het Aalsmeer Collectief
tegen fractiebudget 2014
Vaststellen 1e herziening Bestemmingsplan Woonarken en bestemmingsplan
Woonarken - Uiterweg 180
Vaststellen fractiebudgetten 2015/2016
Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening Evenementen
Deregulering Fysiek Domein

R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11

BEHANDELSTUKKEN
20.30

R-12

20.50

R-13

21.20

R-14

21.30
21.40
23.00
23.30

R-15
R-16
R-17

De toekomst van de atletieksport in
Aalsmeer
Uitvoeringsprogramma werken
buitenruimte Aalsmeer 2016-2017
Kredietvoorstel Triade fusieschool
Hornmeer
AM Jaarstukken en uittredingsregeling
Lentenota 2016
Vergadering Regioraad 5 juli 2016
Vragenkwartier
SLUITING

TIJDELIJKE IN- EN UITRIT BOUWVERKEER VENKELHOF
EN OMLEIDINGSROUTE VOOR FIETSERS
In verband met de start bouw van acht twee-onder-één
kap-woningen voor het plan Venkelhof nabij de Spoorlaan
wordt op maandag 27 juni gestart met de aanleg van een
tijdelijke in- en uitrit op de Burgemeester Kasteleinweg voor
het bouwverkeer. De bouw wordt uitgevoerd door aannemer
Trebbe in opdracht van Bohemen b.v. Voor fietsers is een
omleiding ingesteld vanaf maandag 27 juni tot aan de oplevering van de woningen. De start bouw van de woningen
staat voor begin juli op het programma; de oplevering is
gepland voor eind 2016. Rond de periode van de oplevering
van de woningen zal de gemeente zorgdragen voor het woonrijp maken van het gebied. Het personeel van de aannemer
zal binnen het werkgebied parkeren.
Toelichting kaartje: Situatie tijdelijke in – en uitrit bouwverkeer Venkelhof en omleidingsroute voor fietsers
omleiding fietsers
(via Spoorlijnpad)

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.

fietspad afgesloten
in- uitrit bouwverkeer
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Bekrachtiging geheimhouding
documenten Green Park Aalsmeer
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1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
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RAADSVERGADERING DONDERDAG 23 JUNI
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 23 juni
2016, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur.
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Bekrachtiging geheimhouding
documenten Kredietvoorstel Triade
fusieschool Hornmeer
Bekrachtiging geheimhouding
documenten Uitvoeringsprogramma
werken buitenruimte Aalsmeer
2016-2017
Motie M16-6 Evenementenbeleid:
inwoners en ondernemers rondom
Feestweek (VVD, PACT Aalsmeer en HAC)

sse

Facebook “f ” Logo

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

R-3
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VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke
website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe
u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar
deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per
thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stommeerkade 78, 1431 EL (het plaatsen van een dakopbouw en dakdoorgang) (Z-2016/032048)
- Oude Spoordijk 8 ws, 1432 AB (het uitbreiden van een
schuur) (Z-2016/032042)
- Begoniastraat 55, 1431 TB (het plaatsen van een container) (Z-2016/032145)
- Stuurboordstraat 6 B, 1433 SC (het plaatsen van een
damwand) (Z-2016/032648)
- Schweitzerstraat 59, 1433 AH (het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel) (Z-2016/032630)
- Uiterweg 401 en 403, 1431 AM (het vervangen van beschoeiing en graven/dempen water) (Z-2016/032618)
- Hoofdweg 32, 1433 JW (het omzetten van de woning van
woonfunctie naar een logiesfunctie) (Z-2016/032644)
- Uiterweg 139, 1431 AD (het dempen van water) (Z2016/032995)
- Helling 48, 1431 BT (het vervangen van kozijnen op de
voorgevel) (Z-2016/033030)
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- IJsvogelstraat 15, 1431 VR (het verwijderen van de dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning) (Z-2016/006191)
Verzonden: 01-06-2016
- Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (het bouwen van een
aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken en schuur) (Z2016/020716). Verzonden: 14-06-2016
- Uiterweg 266, 1431 AV (het bouwen van een huis t.b.v.
eigenbewoning) (Z-2015/064893). Verzonden: 15-062016
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. de ingebruikname van een deel
van de tuinbouwkas als grootkeuken en kookstudio) (Z2016/010457). Verzonden: 15-06-2016
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (het oprichten van een
bedrijfsgebouw met kantoorruimte) (Z-2016/029492).
Verzonden: 16-06-2016.
Meldingen ontvangen
- Aalsmeerderweg 32 B, 1432 CR (het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen van de schuren)
(Z-2016/032335)
- Stommeerkade 17 en 18, 1431 EJ (brandveilig gebruik
t.b.v. kamergewijze verhuur) (Z-2016/032338)
- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (brandveilig gebruik
t.b.v. Wellantcollege Westplas) (Z-2016/032639)
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (brandveilig gebruik t.b.v. Wellantcollege MBO) (Z-2016/032605)
- Oranjestraat 30, 1432 GZ (het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning) (Z-2016/032992)
- Oude Spoordijk 8 ws, 1432 AB (het slopen van een
schuur) (Z-2016/031994)
Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Rietwijkeroordweg 33 kwek., 1432 JG (Z-2016/029488),
het slopen van een kwekerij
- Hugo de Vriesstraat 93, 1431 KA (het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning) (Z2016/031375)
- Zwarteweg 69, 1431 VJ (het slopen van een woonhuis,
schuren en kasopstallen) (Z-2016/031670)
- Aalsmeerderweg 32 B (achter perceel), 1432 CR (het verwijderen van asbesthoudende materialen en het slopen
van de schuren) (Z-2016/033233)
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (brandveilig gebruik t.b.v. Wellantcollege MBO) (Z-2016/032605)
- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (brandveilig gebruik
t.b.v. Wellantcollege Westplas) (Z-2016/032639)
Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Oude Spoordijk 8 ws, 1432 AB (het slopen van een
schuur) (Z-2016/031994)
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Toelichting Kennisgeving ontwerp beschikking,
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 23 juni gedurende zes weken
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Uiterweg 380, 1431 AZ (het verbouwen en vergroten van
een woning) (Z-2016/006048). Conceptvergunning gereed. Besluit genomen: 23-06-2016)
- Haya van Somerenstraat 35A, 1433 PA (brandveilig gebruik t.b.v. BSO Kudelstein) (Z-2016/026438). Conceptvergunning gereed. Besluit genomen: 22-06-2016
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Vervolg op volgende blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

16 juni 2016

Officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43 a, 1431HW (Z-2016/031279), Tennistoernooi All Out 40- toernooi op 5 augustus 2016,
ontvangen 7 juni 2016
- Apollostraat 9-24, 1431WR (Z-2016/031277), eten met
de bewoners van de Apollostraat 1 t/m 38 op
16 juli 2016, ontvangen 7 juni 2016
- Sportlaan 43 a, 1431HW (Z-20160031287), Tennistoernooi All Out 40- toernooi op 7 augustus 2016,
ontvangen 7 juni 2016
- Aalsmeer Centrum (Z-2016/031511), Intocht Sinterklaas
op 12 november 2016, ontvangen 8 juni 2016
- Sportlaan 43 a, 1431HW (Z-2016/032337), 60-jarig bestaan van tennisvereniging All Out op 20 augustus
2016, ontvangen 13 juni 2016
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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.
- Westeinderplassen, nabij het surfstrand (Z-2016/006849),
Jeugdkampioenschap Powerboat klasse T-250 en GT-30
op 26 juni 2016, verleend 14 juni 2016
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/022830), Rondleiding
Flora Holland op 18 en 19 juni 2016, verleend 14 juni
2016
- Molenplein/ Zijdstraat (Z-2016/029843), Aalsmeer Flower Festival op18 en 19 juni 2016, ontvangen 31 mei
2016
COllECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExplOitatiEvErgunning (aanvragEn)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat 60, 1431EE (Z-2016/031761), Bar restaurant
De Praam, ontvangen 7 juni 2016
ExplOitatiEvErgunning (vErlEEnd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 227, 1432KA (Z-2016/016352) Boerma Instituut Internationaal Floral Design School, verleend 16
juni 2016
tErrasvErgunning (aanvragEn)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247C, 1432AT (Z-2016/030626), Chimpie
Champ Aalsmeer B.V., ontvangen 2 juni 2016
tErrasvErgunning (vErlEEnd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Legmeerdijk 227, 1432KA (Z-2016/016352) Boerma Instituut Internationaal Floral Design School, verleend 16
juni 2016
drank- En HOrECavErgunning (aanvragEn)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247C, 1432AT (Z-2016/030626), Chimpie
Champ Aalsmeer B.V., ontvangen 2 juni 2016

- Zijdstraat 60, 1431EE (Z-2016/031761), Bar restaurant
De Praam, ontvangen 7 juni 2016
drank- En HOrECavErgunning (vErlEEnd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 227, 1432KA (Z-2016/016352) Boerma Instituut Internationaal Floral Design School, verleend 16
juni 2016
ingEtrOkkEn aanvragEn
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Deels Lakenblekerstraat, deels Teelmanstraat en gehele
Visserstraat (Z-2016/023197), Hibra 2016 op 16 en 17
september 2016, ingetrokken 16 juni 2016
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/029984), Step by Step op
1 oktober 2016, ingetrokken 14 juni 2016
tEr inzagE
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(met bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)
t/m 04-08-16 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het
verbouwen en vergroten van een woning)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bijbehorende stukken) m.b.t.- Haya van Somerenstraat 35A (brandveilig gebruik t.b.v. BSO
Kudelstein)

WEt algEMEnE bEpalingEn OMgEvingsrECHt
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr MEEr infOrMatiE: WWW.aalsMEEr.nl
zangeres Colette Wickenhagen met
saxofonist Robbert Tuinhof.
Sporten op en rond het water
Altijd al een keer willen suppen, waterskiën, windsurfen of zeilen? Kijk
op www westeinderwaterweek.nl
voor waar en wanneer je kunt deelnemen aan deze sportactiviteiten.
Op het land kun je ook sportief meedoen aan de wandeltocht of schrijf je
in voor een Beachvolleybaltoernooi
met de straat of wijk, of het bedrijf.

Aquapalooza op de Poel. Foto: Frank Karssing

Van 25 juni tot en met 3 juli

Eindeloos genieten van de Poel:
Westeinder Water Week
Aalsmeer - Een week lang activiteiten op het grootste binnenmeer, en
één van de mooiste natuurgebieden
van Nederland. Tijdens de Westeinder Water Week van 25 juni tot en
met 3 juli ontdekken liefhebbers van
watersport, ontspanning en prachtige natuur wat de Westeinderplassen allemaal te bieden heeft.
Ontspannen
Gedurende de week hoeft er niet
perse gesport te worden. Op 25 juni kun je deelnemen aan Proefvaren, een culinaire vaartocht, voor
open boten ten bate van het goede doel: de Cliniclowns. Of neem op
2 juli lekker je opblaaskrokodil of je
zwemband mee naar AquaPalooza.
Onder het genot van livemuziek, een
heerlijke barbecue en een drankje,
gaat (op het water) een fantastisch
feestje gebouwd worden. Een initia-

tief van Sea Ray en Kempers Watersport. De Zonnebloem gaat 29 juni
varen met een aantal leden. De boot
en kapitein wordt kosteloos voor
deze vaartocht beschikbaar gesteld
door Café Ruimzicht uit Burgerveen.
Muziek aan de Poel
Hou je van Hollandse muziek? Dan
ben je op woensdag 29 juni welkom
bij Joseph Live at De Poel met diner
en optreden van Danny Froger, Dave Miller en Saskia Soulful. Of ben je
een liefhebber van Jazz? Jazz op de
Haven organiseert een Jazz weekend van 1 tot en met 3 juli met een
gevarieerd programma. 1 juli: Leo’s
Drugstore is een energieke swingende zevenmansband met een bijzondere en eigen sound en repertoire, 2 juli Kornettist Michael Varekamp en klarinettist Bernard Berkhout met As good as it Gets en 3 juli

Aalsmeer Flower Festival:
100 procent geslaagd!
Aalsmeer - De organisatie van het
Aalsmeer Flower Festival kan terug
kijken op een heel succesvol weekend. Was het weer zaterdag wisselvallig met af en toe een bui, zondag
was zonovergoten en is volop genoten van dit geweldige evenement.
Door inwoners uiteraard, maar evenzo belangrijk, door toeristen uit binnen- en buitenland. Het is beide dagen gezellig druk geweest op alle zes de locaties. Geweldig om te
horen dat de Westeinder rondvaart
liefst 594 passagiers heeft overgezet
dit weekend, top om een volle ‘hop
on, hop off’ bus tegen te komen en
licht verbaasd kunnen zijn bij het horen van allerlei talen door elkaar. Met
deze derde editie van het Flower Festival heeft Aalsmeer zich zeker op
de toeristische kaart gezet. Voor het
kleurrijke weekend met bloemen en

planten in de hoofdrol is vrijdagmiddag 17 juni de aftrap gegeven in de
burgerzaal van het gemeentehuis
door voorzitter Mariska Foppen. Hierna was het woord aan Ina Tillema,
concernmanager Royal FloraHolland,
en Jos Vranken, algemeen directeur
NBTC. Zij gaven hun visie op de kansen die de promotie van Nederland
Bloemenland biedt aan het sierteeltcluster in de regio. Rond kwart voor
vijf werd het gemeentehuis verruild
voor een bezoek aan de Historische
Tuin waar Jaap Bond, Gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, de
officiële opening verrichtte. De dagen
voor het festival weekend is door een
grote groep vrijwilligers keihard gewerkt om bezoekers fleurige en gevarieerde presentaties te bieden. Een
groot compliment hiervoor is op z’n
plaats! De ontvangst met links en

Programma
Zaterdag 25 juni:
- Proefvaren Lions Club (vol)
- Zeilwedstrijd Combi Westeinder
van 11 tot 16 uur.
- G-Force Rebel introductie van
11 tot 16 uur.
Zondag 26 juni:
- Zeilwedstrijden Combi Westeinder, van 10 tot 15 uur.
- Powerboat races op Westeinderplassen vanaf 11 uur.
Woensdag 29 juni:
- Kennis maken met waterski- en
wakeboardsport vanaf 13 uur.
Locatie: Surfeiland.
- Poel oversteek. Zwemtocht start
bij Kempers Leimuiden om 19
uur.
- Zeilwedstrijd Watersport Vereniging Aalsmeer.
- Live at The Poel met optreden
Danny Froger vanaf 19 uur bij
Joseph aan de Poel. Reserveren
verplicht.
Donderdag 30 juni:
- Scholendag voor alle groepen
7 van basisscholen met bootje
bouwen (Surfeiland), zeilen en
varen.
- Beachvolleybal bedrijventoernooi vanaf 16 uur. Locatie: Surfeiland.
rechts boeketten bloemen van de
hand van Bob van den Heuvel bij Fort
Kudelstaart was koninklijk, de vele
soorten rozen in de Historische Tuin
overweldigend, wat schitterde molen De Leeuw met de kleurige doeken aan de wieken in het Centrum
en hoe vaak zou de bloemenbank bij
Belle Epoque op de foto gezet zijn?
Het Flower Festival bood een goede combinatie van bloemen, kunst
(schilderijen en beelden), livemuziek,
activiteiten voor kinderen en informatieve stands over tuinonderhoud,
eetbare bloemen en planten, ‘groene’
opleidingen en meer. Aan de oproep
om zoveel mogelijk op de fiets te komen, is goed gehoor gegeven. Vooral op zondag hebben vele bezoekers
het Flower Festival per fiets bezocht.
De speciaal voor het evenement gemaakte fietsroute bleek in trek. Lange slierten over onder andere de
Oosteinderweg en een fietsenstalling
inrichten bij het fort was geen overbodige luxe geweest... Aalsmeer Flower Festival: Honderd procent geslaagd! Foto’s: www.kicksfotos.nl

Facebookactie
Kortom een evenement waar iedereen uit Aalsmeer en omgeving
bij wil zijn. Hou de Facebook pagina in de gaten voor de laatste updates van alle evenementen. En doe
mee met de fotoactie. Plaats jouw
foto gemaakt tijdens AquaPalooza
op jouw tijdlijn met de vermelding
‘Aquapalooza’ (op 2 juli) en ‘westeinderwaterweek’ in een leuke tekst
erbij en vermeld als locatie Westeinder Water Week (inchecken).
Vrijdag 1 juli:
- Westeinder Live met dj Bert &
Lady Friends van 17 tot 19 uur in
Westeinder Paviljoen.
1 tot en met 3 juli:
- Eredivisie Zeilen op Westeinderplassen. Te volgen vanaf Surfeiland.
- Optimisten on Tour bij Zeilvereniging Aalsmeer.
- Jazzweekend bij Nieuwe Meer
(pontje over) met vrijdag, zaterdag en zondag livemuziek.
Zaterdag 2 juli:
- Sup opstapdag van 11 tot 16 uur.
Locatie: Surfeiland.
- Beachvolleybal stratentoernooi
vanaf 16 uur. Locatie: Surfeiland.
- Aquapalooza vanaf 18 uur rond
Surfeiland.
Zondag 3 juli:
- Kona Surf Cup vanaf 9 uur. Locatie: Surfeiland.
- Open Deuren Surf Cup vanaf 9
uur. Locatie: Surfeiland.
- Rib Rally vanaf 10 uur.
- Wandeling langs Westeinder.
Start 9.30 uur bij Surfeiland.
- Kennis maken met waterski- en
wakeboardsport van 11 tot 15
uur. Locatie: Surfeiland.
- Westeinder Live met optreden
Alderliefste van 15.30 tot 19 uur
in Westeinder Paviljoen.

Muziek, geheugen en dementie

Film ‘Alive Inside’ vrijdag
in het Inloopcentrum
Aalsmeer - In Nederland is er volop aandacht voor muziek en dementie. Professor Erik Scherder gaf
een college voor de Universiteit van
Nederland over het thema ‘Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?’ De Amerikaanse documentaire ‘Alive Inside’ laat op een
aangrijpende manier zien hoe luisteren naar muziek ouderen met dementie stimuleert. ‘Alive Inside’ laat
de ervaringen zien van Dan Cohen,
de bedenker van het initiatief Music & Memory. Hij zag de effecten
van digitale muziekspelers op mensen met dementie: door persoonlijke afspeellijsten te maken met muziek die voor de luisteraar van grote betekenis is, komen er verloren
herinneringen boven. Cohen besloot daar verder mee te gaan en zet
zich sindsdien in om zoveel mogelijk
mensen met dementie hun herinneringen terug te geven. Voor het belang van Cohens niet-medicamenteuze benadering was minder oog,
maakt de film duidelijk, terwijl die
juist enorm positief kan zijn bij het

terugdringen van medicijngebruik
en voor de levenskwaliteit van mensen met dementie. Het is opmerkelijk hoe een eenvoudig stukje muziek de belevenissen van vroeger
weer naar boven haalt en hoeveel
plezier en animo die jeugdherinneringen teweeg brengen. Neuroloog
Oliver Sacks en andere deskundigen dragen in de film hun expertise bij over dit fenomeen.
Aanstaande vrijdag 24 juni om 14.00
uur zal de film getoond worden bij
het Inloopcentrum in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Koffie en thee
wordt aangeboden en vanaf 15.15
uur is er mogelijkheid om nog een
half uurtje na te praten.
Gespreksgroep
Tevens is er mogelijkheid voor partners van mensen met dementie om
in de ochtend vanaf 10.15 uur aan te
schuiven bij de gespreksgroep. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden via 06-22468574 en
vraag naar Jennifer Jansen of Ellen
Millenaar.
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De Schijnwerper op...

Anna-Maria: “Een dag zonder
nut is een weggegooide dag”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Vorige maand was het
Dré Maas van garage Nieuwendijk.
Dit keer vertel Anna-Maria Mantel
haar verhaal. Ze staat dit jaar voor
de derde keer in de lijst van de honderd meest succesvolle en invloedrijke vrouwelijke ondernemers van
Nederland. Dit gesprek vindt plaats
in de redactieruimte van Radio
Aalsmeer alwaar Anna-Maria zeer
regelmatig haar hobby bedrijft; radio-maken.
Wie ben je?
“Ik ben Anna-Maria en aangezien ik
me nu in de gemeentegrenzen bevind van Aalsmeer is mijn achternaam Mantel. Mijn meisjesnaam is
Giannattasio. Mijn vader is van Italiaanse komaf en mijn moeder is
Nederlandse. Ik ben opgegroeid in
Amsterdam. Mijn ouders wonen er
nog steeds. Ik ben achtenveertig.
Ik ben verliefd op mijn blonde god
Edward Mantel, waar ik mee getrouwd ben. Geen idee precies hoe
lang, maar hij is mijn eerste en mijn
enige liefde. We hebben twee toffe
zoons van veertien en vijftien jaar
oud en twee katten, maar die negeer ik. Ik ben niet zo’n kattenmens.
That’s me.”
Waarom woon je in
Aalsmeer?
“Door de liefde ben ik hier naartoe
gekomen. Edward wilde dichtbij zijn
moeder blijven wonen. Haha. Maar
echt! We hebben wel even elders
gewoond; Amsterdam, Leimuiden,
maar hier is het beter en leuker. In
Aalsmeer hebben we toch alles?!
Zelfs een Hema! Ik noem Aalsmeer
een wereldstad. Ja, we hebben het
naar ons zin op de Uiterweg.”

Anna-Maria Mantel. Foto: Thomas Schlijper.
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik heb een evenementenbureau:
Puur Events. Het bestaat al twintig
jaar. Het is mijn ding (ik ben event
planner en zorg er voor dat het
‘puur’ blijft), maar ik doe het samen
met Edward. Zonder hem was het
nooit zo groot geworden. We denken hetzelfde, maar doen anders.
En dat werkt. We hebben een vestiging in Utrecht en een grotere in
Amsterdam en in totaal negenveertig mensen in dienst. Ik weet ’s morgens nooit waar ik naartoe ga. Pendel tussen de vestigingen. Jaarlijks
maakt Puur zo’n zeventigduizend
mensen blij. Puur is een event gigant in uitjes, feesten, trainingen
en workshops en sinds kort bezitten
we een hele gave Escape-room. We
hebben de zesde plek weten te bemachtigen van de 350 escaperooms
die er in Nederland zijn. Hij is echt
heel cool. Het zit in een Middeleeuwse brug. Meer zeg ik niet. Ik
ben er heel trots op. Het is echt zó
tof.” Ondernemen zit Anna-Maria
in het bloed. Haar hele familie bezit diverse zaken. Van kapperszaak
tot eetcafé. Er wordt hard gewerkt.

Motto’s van de ondernemende dame zijn dan ook: “Een dag zonder
nut is een weggegooide dag.” Terloops komt in het gesprek tevens
naar voren dat ze afgestudeerd gids
is, het museum examen heeft afgelegd en regelmatig lezingen geeft.
“Tja, mijn werk is nu eenmaal mijn
leven en mijn leven is mijn werk. Ik
zou niets anders kunnen en ik zou
niet alles willen. Het is echt heel tof
om te doen. Kijk maar eens op www.
puur.nl.
Wat zijn je hobby’s?
“Mijn nummer één hobby is Radio
Aalsmeer. Nee, wacht, het is meer
een obsessie. Ik ben verlíefd op Radio Aalsmeer. Ik ben Moeder Overste hier. Haha.” Op maandag presenteert Anna-Maria het ‘Uur van
Puur’ van 18.00 tot 19.00 uur en ze
valt in bij diverse andere programma’s. “Verder ben ik leesverslaafd
en daarnaast ben ik druk met social media. Ik loop het liefst vooruit
op alle trends. Momenteel is Snapchat het helemaal.” Uiteraard wordt
er ook vakantie gevierd met gezin
Mantel.

Foto: Kirsten Verhoef

Tweede rally Classic Cars op 21 augustus

Een waar gemaakte jongensdroom
Aalsmeer - Nou en of Huib Olij zich
de eerste Rally Classic Cars van verleden jaar weet te herinneren. “Ah,
dit jaar weer? Natuurlijk doen wij
mee!” De ogen van Huib Olij beginnen te glimmen bij het idee alleen
al dat zondag 21 augustus voor de
tweede keer de rally Classis Cars
wordt georganiseerd. Het plan ligt
klaar, de route is uitgestippeld en
het belooft weer een mooie tocht te
worden van 100 kilometer in de regio van Aalsmeer. De stuwende motoren achter dit festijn zijn Cor Millenaar en Cor Zomer. Zij worden
daarbij geassisteerd door - zoals
zij het zelf noemen - hun linker en
rechterhand Kirsten Verhoef. Kirsten
- groot gegroeid tussen de auto’s oogst tijdens het interview veel bewondering. “Jij weet ook veel van
auto’s!” Het wordt een uur lang een
feestje van herkenners onder elkaar.
Ambassadeur
Wie met Huib Olij over klassieke auto’s praat wordt als vanzelf meegezogen in zijn enthousiasme. Een
heerlijke verteller en een uitstekende ambassadeur voor de Mercedes Benz. “Het is mijn favoriete auto. Het is het comfort.” Hoewel hij
zich haast om te vermelden dat hij
ook kan genieten van andere auto’s. “Vroeger toen ik klein was zat
ik al in de rookstoel van mijn vader
met voor mij de pianokruk als stuur,
een stok was dan de pook. Mijn vader was kweker, maar ik wilde au-

tomonteur worden, vond het heerlijk om aan auto’s te sleutelen.” Toch
ging het allemaal weer anders, zoals
zo vaak in het leven. “Ik werkte bij
een autobedrijf maar de atmosfeer
was van dien aard dat ik het aan
mijn luchtwegen kreeg. Huisarts
Bon (vader van huisarts in ruste Piet
Bon) vroeg aan mijn moeder: ‘Wil je
die jongen dood hebben? Haal hem
zo snel mogelijk daar vandaan!’ En
tja, toen ben ik toch bij mijn vader
gaan werken en net als hij kweker
geworden.”
Liefde gebleven
Het bleek geen verkeerde beslissing
want Huib Olij heeft - na een tijd van
soberheid - op zijn zachtst gezegd
goed geboerd. Het jochie dat vlak
na de bevrijding van de Tweede Wereld oorlog nog fantaseerde dat hij
in de rookstoel van zijn vader in een
echte auto zat, bezit nu een aantal
auto’s waar je mond van openvalt,
zoveel allure en grandeur. Op 46 jarige leeftijd is Huib gaan racen. Nadat hij van zijn vrouw Marleen - die
wat enthousiasme betreft nauwelijks onderdoet voor haar echtgenoot - als verjaarcadeau een slipcursus kreeg. “Betaald van de eerste kinderbijslag, wij waren in die
tijd straatarm”, lacht zij. Het racen en
vooral ook het rally rijden heeft het
echtpaar heel veel plezier verschaft.
“Wij bewaren mooie en bijzondere
herinneringen aan die tijd.” Zij reisden naar Duitsland, Frankrijk, Bel-

gië, Engeland en Italië. “Dat moest
met beleid, hetgeen niet meevalt
voor mij”, wordt er tussen neus en
lippen door vermeld. De niet te tellen trofeeën aan de muren zijn de
stille getuigen evenals de gedragen
petjes die aan een lange lijn hangen
in de ruimte waar de auto’s staan
uitgestald.
De eerste Mercedes
“De eerste Mercedes kwam uit
Amerika. Ik heb een vriend die ik
nu al 68 jaar ken. Hij vertrok op
zijn negentiende naar Noord Amerika waar hij 39 jaar heeft gewerkt
bij Mercedes Benz en hij raadde mij
deze auto aan.” Ook een niet kenner ziet de schoonheid en het vernuft. Het is niet bij één auto gebleven en inmiddels is Huib niet meer
van het zelf sleutelen. “Ik moet een
goed gerestaureerde auto hebben, dat zelf restaureren is niets
voor mij. Sleutelen laat ik aan mijn
vriend over.” En, alsof het om dinkytoys gaat, vertelt Olij vol trots dat hij
het leuk vindt om een serie auto’s
van een bepaald type te hebben: De
SL klasse. “Ach ik verkoop ook wel
eens een auto, meestal op aanraden van mijn vrouw.” Maar verkoop
betekent ook weer inkoop. “Als jonge jongen heb ik de 300S coupé altijd de mooiste auto gevonden en
dat ik nu in staat om zo’n exemplaar
te kunnen kopen, dat is toch prachtig!” Trots wordt er achteraan verteld dat daarvan slechts 200 exem-

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Wat ik hier zo tof vind is dat het
aan de ene kant klein is, dorps, en
aan de ander kant zeer mondiaal.
Door de veiling, het theater, enzovoort. De mensen zijn ook zo; soms
naar binnen gericht, maar ze kennen de hele wereld. De echtheid in
de Aalsmeerders vind ik ook fijn. Ik
noem het botheid, maar dan is niet
negatief bedoeld. Ik zal een voorbeeld noemen; De voetbaltribune
ging in vlammen op, iedereen zet
zijn schouders er vervolgens onder
en het is in een mum van tijd weer
opgebouwd. Dat verenigingsleven
is bijna pilgrimachtig. Mensen staan
voor elkaar klaar zonder te zeuren.
En wat ik ook heel mooi vind is hier
de natuur. Ik ontdek elk jaar weer
nieuwe stukjes op de Poel. Ja ik ben
erg blij met Aalsmeer.”
En wat zou je willen veranderen
in het dorp?
“Ik zou willen veranderen dat het
hier niet zo snel verandert. De
kracht van Aalsmeer is juist dat het
Aalsmeer is. Dat dorpse karakter.
We hoeven niet op Hoofddorp te lijken. Er zouden meer ambachtelijke
winkels moeten komen. We moeten
meer uitgaan van onze eigen kracht.
We zijn de tuin van Amsterdam. Laten we ons dan ook zo gedragen!”
Wil je een leuke (of minder
leuke) ervaring met de lezer
delen?
“Een van mijn mooiste live radiouitzendingen was vorig jaar tijdens
de Pramenrace. Vanuit een dobberende boot hebben we verslag
kunnen leggen. Dat was een technisch hoogstandje. Bijna onmogelijk, maar super goed gedaan. De
Pramenrace vind ik sowieso geweldig. Iedereen gaat los, je ziet vriendschappen om je heen en ik ben dol
op Aalsmeerse humor. Niets maakt
me blijer dan Henk van Leeuwen
dansend voorbij te zien komen in
een badpak. Hahaha, geweldig!”
Ondanks het feit dat Anna-Maria Mantel-Giannattasio niet rookt,
geen alcohol nuttigt, nauwelijks
uitgaat en hondstrouw is (zoals
ze zelf benadrukte), bleef het nog
lang gezellig in de studio met een
paar heerlijke koppen biologische
avond-thee.
Door Miranda Gommans
plaren zijn afgeleverd. Verleden jaar
was deze auto tijdens de parade
na afloop van de rally classic cars
- toen alle auto’s op het voorterrein van de studio’s Aalsmeer stonden - de grootste blikvanger. “Het
is een unieke auto. In hun bouwjaar (1953-1955) kostte zo een auto al 48.000 duizend DM. Daar kon
je een paar huizen voor kopen. President Adenauer reed in zo’n auto
rond.” Het is een auto die altijd in
de familie zal blijven. “Die mag van
mijn vrouw niet weg. Wij hebben zoveel mooie avonturen met deze auto meegemaakt.” Alles aan deze fotogenieke auto is tot in de finesses
afgewerkt. De rondingen hebben
een groot aaibaarheidsfactor. “Er zit
geen recht stukkie aan.” Er komen
foto’s tevoorschijn waaronder een
met deelname aan het bloemencorso. Een prachtig met bloemen opgetuigde auto. Dan volgt er het zoveelste mooie verhaal: Stilstaand
voor een kiosk in Seefeld kwam een
Italiaan naar hen toe. “Hij herkende
de auto meteen, in die tijd werkte hij
bij Mercedes Benz en hij had nog
aan deze auto gewerkt. De tranen
stonden hem in de ogen, dat hij die
auto nog ooit eens terug zou zien
was een wens die nu in vervulling
was gegaan.”
De liefde doorgegeven
De appel valt niet ver van de boom,
ook de zoon en de kleinzoon hebben duidelijk de ‘auto’ genen van
vader en opa meegekregen. In een
andere ruimte staan hun auto’s
klaar voor een volgende wedstrijd.
Tegenwoordig houdt Huib - samen
met zijn Marleen - zich bezig met de
rally’s. “Wij zijn lid van de vriendenclub van het ‘Oud ijzer (de klassieke auto’s) en de Daklozen (de klassieke cabrio’s).” De club bestaat uit
6 mannen en hun vrouwen die altijd
als navigator meegaan. “Bij elkaar
hebben wij honderd auto’s.” Het
zijn allemaal pronkstukken waaraan heel veel plezier wordt beleefd
en aan al die herinneringen worden
nog steeds nieuwe ervaringen toegevoegd. Aan het poetsen van de
klassieke schoonheden heeft Huib
zo goed als een dagtaak “Ik heb het
er hartstikke druk mee.” En zo af en
toe loopt hij naar de overkant waar
het bedrijf is gehuisvest. Want die
rozenveredeling kan hij toch ook
nog niet helemaal los laten. Nog
één verhaal bij het vertrek: Een aangeboden Mercedes uit 1978. “Die
had nog nooit in de regen gereden!” Na lang soebatten veranderde de auto van eigenaar echter wel
met de belofte dat als de dochters
zouden gaan trouwen de auto voor
even terug ging naar het dorp waar
hij vandaan kwam.
Janna van Zon

Worshipzangeres in ‘Goed Nieuws’

Interview Radio Aalsmeer
met ‘engel’ Wil Bothe
Aalsmeer - Na een weekend vol
locatie-uitzendingen vanuit de Historische Tuin en Fort Kudelstaart in
het kader van het Flower Fetival, is
het deze week iets rustiger bij de lokale omroep, maar er kan desondanks geluisterd worden naar vele
interessante programma’s en gasten. Dit loopt deze week van vingerreflextherapie in ‘Echt Hollands’ tot
een heuse engel in ‘Door de Mangel’. Van de Westeinder Waterweek
in het ‘Vrijdagavondcafé’ tot een
worshipzangeres in ‘Goed Nieuws’.
Op zaterdag ontvangt het programma ‘Aalsmeer Politiek’ deze keer één
of meer leden van het Aalsmeerse
college om de politieke week door
te nemen.
Kinderboerderij bij ‘Let’s Go’
Het familieprogramma ‘Let’s Go’
behandelt vrijdag een altijd actueel thema. Te gast bij presentator
Joey is Monique Musch van Kinderboerderij Boerenvreugd. Zij komt
alles vertellen over de themadag
die op zondag 26 juni georganiseerd wordt. Die dag staat alles in
het teken van water. Verder kun jij
Joey helpen met het uitkiezen van
de muziek door jouw verzoekje met
titel en artiest naar letsgo@radioaalsmeer.nl te mailen.
‘Vrijdagavondcafé’
Vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur
presenteert Ron Leegwater weer
het gezellige ‘Vrijdagavondcafé’ samen met Caroline Baarse. Zij krijgen onder andere politiebezoek.
Wijkagent Erik van den Brun is namelijk weer aanwezig met zijn rubriek Een boeiend gesprek. Maar
ook komt de Westeinder Waterweek
uitgebreid aan bod en zijn de andere vaste rubrieken, zoals de Twitterhit en het spelletje Soundmemory te
beluisteren.
‘Engel’ bij ‘Door de Mangel’
Voor de 131ste keer ontvingen presentatoren Mylene en Elbert Huijts
afgelopen maandag een interessante Aalsmeerder of Kudelstaarter in de studio. Om 19.00 uur nam
dit keer Aris Avesta plaats nam achter de microfoon. Avesta is nu twee
jaar in Nederland en heeft na diverse tussenstops in onder ande-

re Griekenland, Roemenië, en Italië
zijn plekje gevonden in Kudelstaart.
Het Iranese talenwonder moest zijn
geboorteland verlaten vanwege zijn
geloof, maar zou indien nodig subiet
terugkeren naar Perzië om zijn land
te verdedigen. Drie woorden zijn
voor de Iraniër belangrijk: gedachten, woorden en gedrag. Ook aanstaande maandag 27 juni is er weer
een nieuwe gast. Aris heeft zijn ‘engel’ uitgenodigd. Wil Bothe vervuld
een hele belangrijke rol in het leven
van het gezin Avesta. Eigenlijk is zij
een soort surrogaat-familie voor het
Iranese gezin. Aris wil maandag ‘alle geheimen’ van Wil Bothe horen.
Heeft u een vraag voor deze nieuwe
gast? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of stuur een Tweet
via Twitter: @DoordeMangel.
‘De Top 10 van…’: Frans
Op maandagavond wekelijks de
tien favoriete nummers van een
Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze
week ontvangen Miranda Gommans
en Talitha van Itterzon iemand uit eigen gelederen: Frans van der Wee.
Frans is actief binnen het levensbeschouwelijk programma ‘Goed
Nieuws’ en werkzaam als conciërge op een middelbare school. Hij
zal zijn favoriete muziek laten horen
vanaf 20.00 uur.
Worshipzangeres Kathy
Zangeres en voormalig inwoonster van Aalsmeer Kathy Spaargaren komt op dinsdagavond 28 juni
langs bij Radio Aalsmeer. Zij heeft
onlangs een CD uitgebracht met
haar zelfgeschreven nummers. Ze
gaat naar Crossroads International Church waar ze ook haar eigen nummers heeft geïntroduceerd
en waar de gemeente meezingt met
haar worship. Haar nummer ‘Journey on’ wordt veel gebruikt in de
kerk. Ze zal tussen 19.00 en 20.00
uur een aantal nummers live ten gehore brengen. De verdere muziek in
het programma ‘Goed Nieuws’ zal
van haar inspiratiebronnen zijn.
Radio Aalsmeer is dagelijks te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel en via de website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Dag van je Leven botendag,
weer feestje op het water
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18
juni was het weer feest op de Westeinderplassen. Ruim vierhonderd
mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders vertrokken bij Kempers Watersport bij
Leimuiden voor een speciale boottocht. Even leek het weer roet in het
eten te gooien en een aantal booteigenaren waren daarom ook afgehaakt. Uiteindelijk viel het weer mee
en waren er toch boten genoeg, zodat iedereen kon genieten van een
paar uurtjes varen op een grote diversiteit aan boten.
Vroege vogels
Veel cliënten van Ons Tweede Thuis
waren al vroeg aanwezig, want voor
hen is het toch weer een bijzondere
dag. Een flink deel hiervan was gekomen met de bussen van Stichting
Veteraan Autobussen, wat natuurlijk ook een unieke ervaring is. Onder het genot van een kopje koffie
en iets lekkers wachtten zij rustig tot
de boten kwamen. Ook dit jaar hebben de booteigenaren weer enorm
hun best gedaan om de cliënten als
VIP te behandelen op de mooi versierde boten. Net als andere jaren
was ook het Partyschip van de partij. Met een speciale lift konden daar
weer vele cliënten in rolstoelen op
ondergebracht worden. Vanaf 10.30
uur vertrokken de eerste boten richting Ringvaart om vervolgens via de
Blauwe Beugel naar alle mooie sloten van de Westeinderplassen te varen. Vanuit de brandweerboot werd
iedereen op de foto gezet. Na een
paar uur varen was iedereen weer
veilig teruggekomen om nog een
feestje te vieren op de wal.
Verrassingen
Op de wal stonden nog een paar
verrassingen te wachten. Zo kreeg
Roel de Bruin, voorzitter Raad van

Bestuur van Ons Tweede Thuis,
een mooi cadeau. Rob Kaapaan
had speciale instrumenten gemaakt
waarmee muziek gemaakt kan worden, maar die vooral helpen bij
mensen met concentratieproblemen. Hij overhandigde dit cadeau
namens Stichting Dag van je Leven,
die hiermee zeer vereerd was.
Voor de tweede verrassing had de
zingende DJ Dennis gezorgd. Natuurlijk zong hij zelf vele liedjes,
waarop vrolijk polonaises werden
gelopen, maar hij had ook Danilo Kuiters, bekend van het televisieprogramma ‘Bloed, Zweet en Tranen’, uitgenodigd. Met hem werd
hard meegezongen en het maakte het feestje compleet. Met wat
tegenzin vertrokken de gasten, na
meerdere toegiften, uiteindelijk
rond 14.00 uur. Moe maar voldaan
kon weer teruggekeken worden op
een succesvolle botendag.
Dankbaar
Het bestuur is weer dankbaar dat
vele vrijwilligers kwamen helpen
en dat het steeds groter wordende
evenement weer bij Kempers Watersport georganiseerd kon worden.
Ook de brandweer mag niet onvermeld blijven, net als de Stichting Veteraan Autobussen, de bedrijven die
belangeloos medewerking hebben
verleend, Ad Koens van het Partyschip. En niet te vergeten Astrid en
Tamara van Ons Tweede Thuis die er
mede voor gezorgd hebben dat alles
op rolletjes verliep.
En uiteraard is de stichting erg blij
dat vele booteigenaren bereid zijn
geweest om mee te varen met dit
mooie evenement. Ieder jaar wordt
de botendag op de zaterdag vóór
Vaderdag georganiseerd, dus wie
mee wil doen volgend jaar kan de
derde zaterdag van juni alvast in de
agenda zetten.
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“Parel van Aalsmeer”

Inbraak woning

Vernieuwd Seringenpark
geopend door wethouder
Aalsmeer - Op woensdag 15 juni heeft wethouder Ad Verburg het
vernieuwde Seringenpark geopend
door het planten van een laatste sering. In zijn toespraak refereerde hij
aan de historie van het park en hij
bedankte de werkgroep ‘Behoud
Seringenpark en omgeving’ voor
hun grote inzet de afgelopen jaren. De werkgroepleden Magda van
der Schilden, Sjaak Koningen, Greet
Vaneman, Martin Smit en Hansje
Havinga kregen allemaal een bos
bloemen. Ook had de wethouder
een grote taart met een sering erop
meegenomen voor alle aanwezigen
van het wijkraadoverleg dat voor
aanvang van dit officiële moment
plaatsvond. De gemeente heeft het
Seringenpark in samenwerking met
de werkgroep geheel gerenoveerd.
De beschoeiingen zijn vervangen en
de gazons zijn opgehoogd en opnieuw ingezaaid. Ook is er drainage
onder de gazons aangebracht voor
een goede afwatering. Verder zijn
de plantvakken opgehoogd en verbeterd en zijn de bomen vernieuwd

en gesnoeid. De bijzondere collectie
Seringen variëteiten in het park (145
variëteiten) is samen met de beplanting van bomen, heesters en rozen de basis van het park. De Historische Tuin hielp mee met de collectie seringen te behouden. Wethouder Ad Verburg: “Het was een hele klus, maar het is schitterend geworden. We zijn blij met de samenwerking met de werkgroep en Historische Tuin. Dit jaar bestaat het
Seringenpark 65 jaar. Ik heb begrepen dat de Seringenwerkgroep
hier waarschijnlijk volgend jaar aandacht aan wil besteden. Dan staat
de beplanting inclusief de Seringen
mooi in bloei. Eind jaren veertig is
het Seringenpark ontworpen door
de landschapsarchitect Broerse. Hij
leverde het ontwerp en het beplantingsplan. Dit ontwerp en het beplantingsplan blijven de basis voor
het park. Zo is een rij kersbomen uit
het oorspronkelijke plan weer geplant. Ik hoop dat we weer 65 jaar
kunnen genieten van deze mooie
parel van Aalsmeer.”

Ron Leegwater en Jan de Groot voor het bord op het Surfeiland.
Foto: WWW.

Westeinder Water Week

Rabobank en De Meerse
opnieuw hoofdsponsors
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren verbinden Rabobank Regio Schiphol en De Meerse Accountants en Adviseurs ook dit jaar weer
hun naam aan de Westeinder Waterweek. Dankzij hun inbreng is de
organisatie in staat een afwisselend
en aantrekkelijk programma te presenteren waar iedereen plezier aan
beleeft. De Westeinder Waterweek
heeft iedere Aalsmeerder wel wat
te bieden.
Het epicentrum van de week, die
komende zaterdag van start gaat
en duurt tot en met zondag 3 juli, is
op het Surfeiland. Daar vinden ver-

reweg de meeste activiteiten plaats.
Op de website www.westeinderwaterweek.nl is het complete programma terug te vinden.
Hoogtepunten zijn onder meer het
eredivisie zeilen, de Aquapalooza, de powerboatraces en het evenement voor kinderen: ‘bouw een
bootje’. Ron Leegwater en Jan de
Groot hopen namens de Rabobank
en De Meerse dat het net als voorgaande jaren weer een sprankelend
en feestelijk evenement wordt. “Net
als Aalsmeer lopen ook wij warm
voor de Westeinder Waterweek”, aldus beide heren.

Bijeenkomst Dorpsraad Kudelstaart

Extra dorpsoverleg over
kwaliteit openbare ruimte
IKC Triade duurzaamste
schoolgebouw in Aalsmeer
Aalsmeer - Het nieuw te bouwen
integraal kindcentrum Triade voor
de te fuseren basisscholen De Wegwijzer en De Hoeksteen en kinderopvanginstelling Solidoe is afgelopen donderdag 16 juni aan de orde geweest in de vergadering van
de commissie Maatschappij en Bestuur. De fracties is voorgesteld
een krediet van 4.859.000 euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van het schoolgebouw, de aanleg van een buitenruimte inclusief
een avontuurlijk speelterrein aan
de Dreef en het nemen van verkeersmaatregelen om veilige routes te creëren. Het gebouw van het
IKC Triade wordt het duurzaamste
schoolgebouw van Aalsmeer, onder andere gaat voor het verwarmen van het gebouw restwarmte
gebruikt worden van het nabij gelegen KPN computercentrum.
In het complex op het voormalige terrein van VVA komen ruimtes
voor 16 groepen leerlingen en taalklassen. Een deel van de nieuwbouw bestaat uit ruimten voor kinderopvang. Deze ruimten gaan niet
door de gemeente bekostigd worden, maar door de kinderopvanginstelling zelf. Het schoolplein wordt
vanuit alle kanten omgeven door
logische grenzen. Aan de noordzijde door de grens met de toekom-

stige woningbouw aan de Zwarteweg, de westzijde door de bomenrijen van de Dreef, de zuidzijde door
het parkeerterrein en aan de oostzijde door het voormalige clubgebouw
van VVA. Het idee hierbij is dat het
schoolplein en de inrichting van het
verdere VVA terrein elkaar gaan
versterken. Uitgangspunt is dat het
geheel, inclusief schoolplein, een
openbaar gebied is, avontuurlijk ingericht wordt met veel groen en relatief weinig verharding en speeltoestellen.
Door de verplaatsing van de school
veranderen de schoolroutes voor
alle leerlingen. Hiervoor gaan verkeersmaatregelen genomen worden. De fietsstroken op de Dreef
voldoen qua breedte niet meer aan
de huidige richtlijnen. Deze gaan
verbreed worden. Tevens komen er
nieuwe fietspaden richting de nieuwe school en het park en er komt
een veilige oversteek. Het naastgelegen parkeerterrein is in slechte staat, gaat opgeknapt worden en
krijgt parkeervakken en trottoirs.
Planning is dat de nieuwbouw in
de eerste helft van 2018 in gebruik
genomen kan worden. In de raadsvergadering van donderdag 7 juli vraagt het college definitief groen
licht aan de fracties voor het benodigde krediet voor de nieuwbouw.

Kudelstaart - Voor woensdag 29
juni heeft de Dorpsraad Kudelstaart
een extra Dorpsoverleg uitgeschreven over de kwaliteit van de openbare ruimte. Begin dit jaar heeft de
Gemeenteraad de Nota Beeldkwaliteit Openbare Ruimte vastgesteld
waarin is beschreven welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte in
Aalsmeer en Kudelstaart dient te
hebben. Hierbij wordt onder andere
onderscheid gemaakt in de beeldkwaliteit voor parken, rond winkelcentra en langs lintwegen. De beschrijving is tamelijk abstract. Op
verzoek van de Dorpsraad komt verantwoordelijk ambtenaar Frank van
der Neut met enkele collega’s de-

Aalsmeer - Over enkele weken
de aannemer Van Baarsen Buisleidingen starten met het vervolg van
de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur aan de Uiterweg. De water- en gasleiding en
de elektrakabel zullen worden vernieuwd. Ook zal er glasvezel worden
aangelegd. Het project bestaat uit
vier fases waarvan in 2015 de eerste
fase is gerealiseerd. De tweede fase
zal ongeveer 3 maanden in beslag
nemen. De tweede fase loopt vanaf huisnummer 108 tot 192, het gedeelte tussen de tweede en de derde brug, gezien vanuit het centrum.
De derde en vierde fase zullen op-

Eerste deel Lentenota in Raad
ring, want de behandeling in tweede
termijn en de besluitvorming zullen
gaan plaatsvinden tijdens de raadsvergadering een week later, op donderdag 30 juni. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en belangstellenden zijn welkom. De raadsvergadering eindigt, in tegenstelling tot
de vergaderingen van de commissies vorige week vanwege de volle
agenda‘s, wel met een vragenkwartier.
Laatste Raad op 7 juli
Op donderdag 7 juli wordt de laatste Raad voor de zomervakantie gehouden. Er gaat dan zeker nog gesproken worden over de gewijzigde
structuurvisie Green Park Aalsmeer
met hierin het voorstel van het college om de weg vrij te geven om drie
arbeidsmigrantenhotels te bouwen
aan de Japanlaan, Legmeerdijk en
Middenweg. Vooral de laatste locatie is een doorn in het oog van omwonenden. Overigens wat de bewoning van dit hotel heeft de redactie iets recht te zetten. PACT stelde
vorige week tijdens de commissievergadering voor dit migrantenhotel een ruimere opzet te geven met
ook de mogelijkheid voor studenten,
gescheiden mannen en vrouwen en

ze kwaliteitsbeelden toelichten op
het Dorpsoverleg van 29 juni aanstaande. Na zijn toelichting gaan de
aanwezigen in groepjes naar buiten
om in de praktijk te laten zijn hoe
de beeldkwaliteiten uitpakken. Misschien is het handig als u op de fiets
komt zodat het ‘buitenonderricht’
per fiets gedaan kan doen. Het bestuur verwelkomt eenieder om 19.30
uur in het Dorpshuis met een kop
koffie. Na de presentatie van Frank
van der Neut gaan de aanwezigen
naar buiten. Rond 21.00 uur is de
groep weer terug bij het Dorpshuis.
Voor degenen die dat willen biedt de
Dorpsraad nog wat drinken aan en
kan nog even nagepraat worden.

Start tweede fase kabels
en leidingen op Uiterweg

Drie weken achter elkaar op donderdag vergaderen
Aalsmeer - Het zomerreces nadert, maar dit betekent voor de politiek niet rustig kabbelend naar de
vakantie. Er moet juist nog vaart gezet worden, willen het college en
de ambtenaren aan de slag kunnen met de verdere uitvoering van
het beleid. Vanavond, donderdag
23 juni, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor behandeling van de Lentenota 2016.
Eerst volgen een viertal hamerstukken. Drie over bekrachtiging geheimhouding van documenten over
de grondexploitatie van Green Park
Aalsmeer, over de opbouw van het
kredietvoorstel voor de Triade fusieschool aan de Dreef en over het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte Aalsmeer. Ook komt de motie van de VVD, PACT en HAC over
het evenementenbeleid, die tijdens
de behandeling in gelijke stemmen
eindigde, aan de orde.
De fracties krijgen tijdens de behandeling van de Lentenota in de
eerste termijn elk maximaal 12,5 minuten om hun algemene beschouwingen toe te lichten en moties en
amendementen in te dienen. Daarna volgt een reactie van het college op de ‘wensen’ en daarna volgt
de hamerslag van einde vergade-

Aalsmeer - Op dinsdag 21 juni
is tussen acht uur in de avond en
de volgende morgen kwart over
acht ingebroken in een woning
aan de Aalsmeerderweg. De inbrekers hebben zich zo goed als
zeker toegang tot het huis verschaft via het badkamerraam. Er
zijn door de politie sporen veilig
gesteld, evenals twee achtergelaten schroevendraaiers zijn meegenomen. Er volgt een nader onderzoek. Vooralsnog is niet bekend wat uit het huis gestolen is.

mogelijk ook statushouders (geen
asielzoekers, zoals abusievelijk vermeld) hier te laten woningen voor
een periode van maximaal een half
jaar. Het Schipholparkeren was deze avond eveneens een heet hangijzer en ook hier zal nog over gediscussieerd worden voordat het voorstel, aangepast of niet, aangenomen
wordt.
Experience Center
Het college hoopt verder groen licht
te krijgen van de fracties voor het
opstarten van een administratieve onteigeningsprocedure om alsnog het tracé van de Middenweg
aan te kunnen leggen en op instemming van de partijen om FloraHolland de mogelijkheid te geven locatie Oost van de veiling multifunctioneel te ontwikkelen middels de
bouw van het Experience & Business Center inclusief ondersteunende detailhandel en een horecavoorziening. De ‘vergaderdraad’
wordt na het reces van ruim anderhalve maand weer opgepakt met op
1 september een Raadsvergadering
en vergaderingen van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur op respectievelijk 6 en 8 september.

gestart worden als de voorgaande
volledig is gerealiseerd.
De verbetering van de ondergrondse infrastructuur in samenwerking met de gemeente, PWN Waterleidingbedrijf, de netwerkbedrijven Liander en Stedin en telecombedrijf CIF, is een complex project.
De kabels en leidingen liggen namelijk onder een puin en asfaltlaag
van ongeveer een meter, die eerst
verwijderd dient te worden. Bewoners of gebruikers zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden,
doordat de weg smaller is. De aannemer zal zijn uiterste best doen
om de overlast tot een minimum
te beperken. Vanuit de eerste fase
zijn verbeterpunten meegenomen,
waardoor ze in de tweede fase minder overlast verwachten.
Verkeersbegeleiders
Het verkeer zal op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur worden geregeld door verkeerbegeleiders. Zij
kunnen vraag en aanbod afstemmen, waardoor de doorstroming
zal verbeteren. Buiten deze tijden
zal een verkeersregelinstallatie het
verkeer langs het werk begeleiden.
De nieuwe kabels en leidingen komen in het voetpad, waar de aannemer na afloop van de werkzaamheden een nieuw tegelpad aan zullen
brengen. De scheiding tussen fietsstrook en voetpad zal blijven bestaan. Als een perceel op bepaalde
dagen bereikbaar dient te zijn voor
uitzonderlijk vervoer, zoals trailers
met grote boten of telekranen dan
stelt de aannemer het zeer op prijs
dat bewoners of ondernemer de
aannemer hierover informeert. Vragen over de werkzaamheden en de
bereikbaarheid kunnen aan de aannemer gemaild worden via uiterweg@vbaarsen.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Zoektocht naar
insluiper bedrijf
Aalsmeer - Op maandag 20 juni is de politie rond zes uur in de
avond uitgerukt voor een insluiper bij een caravanbedrijf aan de
Aalsmeerderweg. De man werd
gezien door medewerkers en er is
direct alarm geslagen. De man is
er snel vandoor gegaan. De politie heeft onderzoek gedaan in
het pand. Er zijn sporen van bewoning aangetroffen en een kopie van een paspoort. Ook is het
gebied rond het bedrijf afgezet en
is met twee hondengeleiders een
zoektocht gestart. De verdachte, die voor het laatst is gezien op
de Hoge Dijk, is niet meer aangetroffen. Het bedrijf heeft behoorlijke schade en er zijn diverse spullen gestolen. De man, die
later op de avond hetzelfde bedrijf nogmaals heeft bezocht, had
een ontbloot (gespierd) bovenlijf,
liep op blote voeten en droeg een
driekwart rode broek. Hij is ongeveer 30 jaar oud. Mogelijk zijn er
inwoners die meer weten over de
insluiper of hem gezien hebben.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844.
Foto: Politie
Aalsmeer-Uithoorn

Naar ziekenhuis
na valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 15 juni rond negen uur in de avond
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
voor een valpartij op het Poldermeesterplein. Een 32 jarige bestuurder van een snorfiets was
ten val gekomen en had schaafwonden aan zijn handen en een
hoofdwond. De Hoofddorper is
ter plaatse behandeld door medewerkers van de ambulance. Ter
controle is hij toch vervoerd naar
het Spaarne ziekenhuis.

Jeugdige chipsdieven betrapt
Aalsmeer - Op zaterdag 18 juni
rond half zeven in de avond zijn
twee jeugdige winkeldieven op
heterdaad betrapt in een zaak op
het Praamplein. De jongens van
10 en 11 jaar uit Aalsmeer dachten ongezien de winkel te kunnen
verlaten met drie bussen chips.
De politie is gevraagd te komen.
Ook de ouders zijn opgeroepen.
De jongens zijn gehoord en hebben een behoorlijk standje gekregen. De twee hebben toegezegd
het goed te zullen maken met de
winkel.

Fietser gewond na botsing
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni
rond kwart voor twee in de middag zijn twee fietsers met elkaar
in botsing gekomen in de Maximastraat. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse geweest. Beide fietsers kwamen
door de aanrijding ten val. Eén

van de fietsers is nagekeken in
de ambulance. De andere fietster bleef ongedeerd, maar was
flink geschrokken. De politie doet
onderzoek hoe het ongeval heeft
kunnen gebeuren.
Foto : Davey Photography/
Davey Baas

Brandweer staat stil bij
omgekomen collega’s
Aalsmeer - Zaterdag 18 juni stond
de brandweer in Nederland gezamenlijk stil bij de 91 brandweercollega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens hun dienst. Gelijktijdig met de jaarlijkse herdenking
bij het nationaal brandweermonument naast de brandweeracademie
in Arnhem werd er op verschillende
plekken in het land bij brandweerkazernes het ereteken gegeven. De
collega’s van de kazerne Aalsmeer
hebben om 14.00 uur met het ma-

ken van het ereteken stil gestaan
bij alle omgekomen brandweercollega’s (zie foto). Na het ereteken is
een minuut stilte in acht genomen.
Tevens geldt tijdens deze gedenkdag voor alle kazernes het vlaggenprotocol. Daarbij wordt de brandweervlag gedurende de ceremonie
half stok gehangen. Ook bij de kazerne aan de Zwarteweg heeft de
vlag halfstok gehangen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Guitar Roadshow komt
naar Studio’s Aalsmeer!
Aalsmeer - Op zondag 18 september vindt de Guitar Roadshow XL, het
grootste gitaarevenement van Nederland, plaats in Studio’s Aalsmeer.
Tijdens het evenement kunnen gitaar- en muziekliefhebbers van
jong en oud genieten van optredens
van Nederlands grootste gitaristen,
struinen over de beursvloer en deelnemen aan verschillende activiteiten. De Guitar Roadshow heeft inmiddels al vier edities op haar naam
staan. In Studio’s Aalsmeer wordt de
eerste speciale XL-editie georganiseerd en zal zowel de beursvloer als
het programma worden uitgebreid.
Floris van Beek, directeur van Studio’s Aalsmeer: “Wij zijn zeer verheugd dat de Guitar Roadshow XL
naar Studio’s Aalsmeer komt. Het
is een fantastisch en divers evenement. Omdat onze locatie beschikt
over diverse ruimtes is er samen met
de organisatie voor gekozen hier optimaal gebruik van te maken, hetgeen resulteerde in de XL-versie.”

Op guitarroadshow.nl zijn de eerste
grote artiesten inmiddels aangekondigd. “Wanneer je een gitaarevenement bezoekt dan mag je verwachten dat er ook grote gitaarvirtuozen staan. Samen met onze partners
zijn we op dit moment in gesprek
met verschillende grootheden en
gitaarlegendes. Jan Akkerman, de
rockband Luminize en Ruben Hoeke zijn inmiddels bevestigd. Wij zijn
nog in gesprek met andere artiesten,
maar hierover later meer”, aldus Rene Meulmeester, organisator van de
Guitar Roadshow. Naast het bewonderen van de gitaristen op het grote podium, is het ook mogelijk verschillende grootheden te ontmoeten
tijdens de Meet & Greet sessies. Tijdens het evenement kunnen bezoekers op de beursvloer kennis maken
met zowel de bekende als exclusieve
merken, en kunnen ze zich verdiepen in de meest uiteenlopende gitaaraccessoires. Tickets zijn te koop
via ticketpoint.nl.

Bestelbus Voedselbank vol
na inzamelingsweekend
Aalsmeer -Jongstleden vrijdagavond en zaterdag werd er door
de vrijwilligers van de Voedselbank
Aalsmeer en Kudelstaart weer een
winkelinzamelingsactie georganiseerd bij Albert Heijn op het Praamplein. Zoals tot nu toe gebruikelijk bij iedere actie en elke winkel,
was er ook nu weer een apart ‘eiland’ met de benodigde artikelen
in de winkel ingericht en wat voor
eentje! Met een vloeroppervlakte van een gemiddelde woonkamer
welke keurig was ingericht met beschuit, kaas, fruit, schoonmaakmiddelen, crackers, zonnebloemolie,
koffie, rijst, macaroni en puree was
de keuze voor de klanten van Albert
Heijn niet moeilijk te maken.
Ongeveer 33 gezinnen
In Aalsmeer en Kudelstaart maken
momenteel iedere week ongeveer
33 gezinnen de trip naar het Voedselbank-uitgiftepunt om daar een
krat met levensmiddelen op te halen. Dat is gelukkig een stuk minder dan ongeveer een jaar geleden,
maar dat betekent geenszins dat
het werk van de Voedselbank minder belangrijk zou worden. De realiteit is helaas nog steeds keihard:
een flink aantal mensen binnen onze gemeenschap heeft die steun in
de rug gewoon heel erg hard nodig!
Het is bij elke inzamelingsactie weer
een geschenk om te merken dat velen de bereidheid hebben om die
steun ook daadwerkelijk te geven
door een of meer extra boodschappen te doen en deze na het afrekenen te doneren aan de Voedselbank.. Op de vrijdagse koopavond
werd al gestart met de inzamelingsactie en hoewel het niet enorm druk
was in de winkel, werd de VBA binnen die paar uur tijd toch al zomaar
verblijd met een mooi aantal van 11
kratten vol met boodschappen. Op
zaterdagochtend waren de vrijwilligers om half 9 alweer in touw en
de stroom boodschappende mensen kwam binnen no-time geweldig
goed op gang. Het aantal supervolle kratten met artikelen van de VBAboodschappenlijst groeide dan ook
vlot en gestadig. Al vrij snel moesten er extra lege kratten worden opgehaald om te zorgen dat de boodschappen niet allemaal door elkaar kwamen te liggen, wat later bij
het uitsorteren ontzettend veel extra werk zou opleveren. ’s Middags
werd het alleen nog maar drukker
in de winkel, de Voedselbank-vrijwilligers hadden het onafgebroken
druk. Meestal is er ergens op de dag

vaak sprake van een ‘dipje’ in het
aantal winkelende mensen, maar
dat bleef helemaal uit op deze zaterdag. En op zeer veel dorpsgenoten
werd niet tevergeefs een beroep gedaan door de VBA, de actie ging tot
laat in de middag door tot er geen
lege krat meer over was en ook alle nog beschikbare sinaasappeldozen uit de winkel opgebruikt waren.
Collectebus
Niet alleen waren er heel veel extra boodschappen gedaan door het
winkelend publiek, maar ook de collectebus was niet voorbij gelopen:
een prachtig bedrag van ruim 120
euro was bij elkaar gebracht. Daarvan zijn direct een flinke hoeveelheid baby-luiers aangeschaft, een
artikel wat om begrijpelijke ‘prijstechnische redenen’ wat minder populair is om te doneren, maar zich
op deze manier toch goed vertegenwoordigd wist! Als klap op de
vuurpijl wachtte de vrijwilligers van
de VBA nog een enorme verrassing
van Albert Heijn’s manager Lucas
Schoonebeek, die teamleider Tim de
opdracht had gegeven 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 boodschappen van het lijstje, zomaar gedoneerd door AH Praamplein, mocht
de geleende bestelbus stampvol afgeladen nog een keer extra de rit
naar de opslagruimte maken. Wat
een geweldige afsluiting van een
prachtig inzamelingsweekend, VBA
is blij met AH-Praamplein! Voedselbank Aalsmeer wil bij deze ook heel
graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle donaties, de extra
boodschappen en alle hulp in welke
vorm dan ook.

Zomerconcert 4 juli in Kudelstaart
Op maandagavond 4 juli is er een zomerconcert in Kudelstaart.
Een optreden van het fanfare corps Flora! Op het Ad Verschuerenplein
van 19.00 - 20.00 uur. Het wijkpunt is daarna nog geopend voor een
kopje koffie/ thee. Aan het optreden zijn geen kosten verbonden, dus
kom gezellig langs!

Tot en met zondag

Ludieke actie van Outlet
Homedesign in Zijdstraat
Aalsmeer - Driekwart jaar geleden heeft de eigenaar van de designwoonwinkel aan het begin van de
Zijdstraat te Aalsmeer het roer omgegooid. Guido de Klerk stond zoals
hij zelf zegt op een kruispunt in zijn
leven; stoppen, doorgaan of veranderen. Dit laatste werd het geval. De
winkel heet sindsdien Outlet Homedesign en is uitsluitend nog gericht
op de verkoop van kwalitatief hoogwaardig meubilair waarbij duidelijk
opgemerkt moet worden dat de prijzen tevens zijn aangepast. Er staan,
naast sterk afgeprijsde accessoires,
veel banken, fauteuils, eettafels en
eetkamerstoelen, maar ook karpetten en verlichting.
Guido vertelt hierover: “Sommige
artikelen komen van beurzen, zijn
showroom- of overjarige modellen,
andere komen uit retouren. Er is wel
eens een bestelling niet in orde van
de fabrikant, bijvoorbeeld vanwege
een verkeerde kleur. Niets mis met
het materiaal en bij ons nog prima te verkopen. Alleen tegen zeer
scherpe prijzen. Het loont de moeite om in de winkel een kijkje te komen nemen. Er is een steeds wisselende voorraad.”
Pop-up-store
Guido vervolgt: “De stille zomerperiode komt er aan en ik heb daardoor een speciale actie bedacht.
Met een tweetal fabrikanten (Kubikoff en Bree’s New World), die
met een overtollige voorraad kam-

uit te komen op iets meer dan 1,7
miljard. Daarmee ligt de voorsprong
na de eerste vijf maanden op 1,5%.
Maandrecord
Met een totale omzetwaarde van
650 miljoen in de afgelopen meimaand vestigden Nederlandse exporteurs een record. Het vorige
werd in 2012 gerealiseerd met een
omzet van 637 miljoen bij een stijging van toen 19%. In zeven van de
top-10 exportbestemmingen is dit
jaar stijging gerealiseerd, Engeland
is stabiel en in twee landen moest
worden ingeleverd. De Oostenrijkse markt kromp in de afgelopen
maanden 3% en de structurele daling van meer dan 30% op Rusland
zette door.
Krimpmarkten
Na de daling van de exportwaar-

pen, zijn wij een ludieke samenwerking aangegaan om designstoelen te gaan verkopen aan de overkant. Uiteraard tegen hoge kortingen. Ik heb aan drogist Piet van der
Zwaard gevraagd of ik daarvoor tijdelijk de ruimte kan gebruiken als
zogenoemde ‘Pop-up-store’. Piet
vond het een leuk idee en heeft het
pand op nummer 14 ter beschikking gesteld hiervoor. Ik ben hem
daar zeer dankbaar voor en hoop
natuurlijk dat toekomstige ondernemers het voorbeeld zullen volgen en
dat er weer een goede ‘loop’ in het
centrum komt. De actie duurt van
woensdag 22 juni tot en met aanstaande zondag. Alles wat niet verkocht wordt gaat weer weg na afloop. Een unieke kans dus die u
niet mag missen! We gaan dinsdag
het evenement voorbereiden en de
boel vol zetten met meer dan honderd stoelen. Ook zullen we wat karpetten neerleggen voor de verkoop.
Beide winkels zijn overigens gewoon geopend. Ik krijg hulp van de
medewerkers van de fabrikanten.”
Save the dates: donderdag 23 juni open van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag 24 juni van 10.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 25 juni van 10.00 tot 17.00
uur en op zondag 26 juni van 12.00
tot 17.00 uur. Gratis parkeren. Bezorging is mogelijk. “Graag tot ziens.
De koffie staat klaar!” Aldus Guido
de Klerk. Kijk voor meer informatie
op www.outlethomdesign.nl
Door Miranda Gommans

Maak proefrit bij ‘Meer voor Fietsen’

E-bike van het jaar: Giant
Elegance E+ 1 Deluxe
Kudelstaart - De Giant Elegance
E+ 1 Deluxe is een perfecte e-bike.
De e-bike is voorzien van een lage, brede instap. De luxe uitstraling
ontstaat door de matte onderkant
en glanzende bovenkant van het
frame en de afwerking met gladde
lasnaden. De e-bike is voorzien van
een krachtige 60Nm Yamaha middenmotor met Giant Sync drive software. Met het gelzadel en de relaxte zithouding is de Giant Elegance
E+ 1 Deluxe de fiets voor iedereen
die van comfort houdt. De fiets loopt
licht als gevolg van de Nexus 8 versnellingen in de naaf en de Schwal-

be Energizer banden. De geveerde voorvork en zadelpen geven de
fiets extra comfort. De jury roemde
vooral de perfecte balans tussen de
rijeigenschappen, de volledige afmontage, de fijne zit op de fiets en
de stille motor met evenwichtige bekrachtiging. Het winnende element
zit hem dit jaar in de prijs-kwaliteitverhouding in combinatie tot comfort. De Giant Elegance E+ 1 Deluxe
wordt gefabriceerd door Giant en
belangstellenden zijn van harte welkom voor meer informatie en een
proefrit bij: Meer voor Fietsen aan
de Kudelstaartseweg 224.

Overname door
Groenland B.V.

Door de overname zal de dienstverlening aan de klanten van Bloominess gecontinueerd blijven. Zo
zal Bloominess verder Blume 2000
beleveren. De sterke Brandnaam
‘Bloominess’ blijft gehandhaafd.
Groenland is een holding waartoe
onder andere de bedrijven Bouquetnet, Celieplant, Green2B, Green
Chain en Greenpackers behoren.
Allemaal bedrijven die autonoom
werken en waarvan ieder een deel
van de markt blijft bedienen. De
overname van Bloominess ondersteunt hierin de groeidoelstellingen
van Groenland.

Aalsmeer - Bloominess B.V. uit Kudelstaart, een onderneming van Blumia GmbH, is per 20 juni overgenomen door Groenland B.V. Aalsmeer.
Directeur John Celie: “Door middel
van een sterke groei willen wij ons
marktaandeel verder vergroten. Het
is de ambitie van Groenland om in
de breedte van de markt in elk segment een passend aanbod bloemen
en planten te kunnen leveren.”

Export van bloemen en
planten in de plus
Aalsmeer - Nederlandse exporteurs van bloemen en planten hebben de voorsprong op vorig jaar vergroot en realiseerden tot en met mei
een exportwaarde van 2,8 miljard.
Dat is na de impuls met ruim 7% in
mei een stijging van afgerond 3%.
Zowel snijbloemen als pot- en tuinplanten staan op een plus, zo maakt
de VGB bekend. De resultaten verschillen per land en de fluctuaties
zijn in sommige marktsegmenten
groot. De exporterende groothandel
handhaaft het gematigde optimisme
voor de totale wereldmarkt waarop
Nederland actief is. Net als in april
steeg in mei vooral de exportwaarde van pot- en tuinplanten, dit keer
met 12% tot 263 miljoen. Tot en met
mei ligt de toename op 5%, in waarde een totaal van nipt 1 miljard euro.
De snijbloemenexport klom in mei
met 5% tot 387 miljoen, om in totaal

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

de op Oostenrijk met 13% vorig jaar
leek deze tiende markt voor Nederlandse exporteurs dit jaar te herstellen. In mei was er evenwel een terugval, vooral bij de planten, waardoor er tot en met mei een achterstand is van 3% tot 64 miljoen. Oostenrijk is desondanks Rusland voorbij gestreefd in de top-10 en staat
op de negende plaats.
Voorlopig wordt geen stabilisatie of
omslag naar herstel van de Russische markt verwacht. Na mei vorig
jaar was Rusland nog de zesde bestemming voor bloemen en planten uit Nederland. Inmiddels is deze vroegere bloemen- en plantengrootmacht afgezakt naar de tiende
plaats. Bovengemiddelde groei
Een bovengemiddelde groei realiseerden Nederlandse exporteurs tot
en met mei in vijf van de top-10 landen. België (+11%) staat in dit rijtje bovenaan, gevolgd door Polen
(+10%), Italië en Duitsland en Zweden (+5%). In weerwil van de verwachting van experts groeit ook de
export op Duitsland, tot en met mei

met 5% tot 855 miljoen. ”Met name
in Zuid-Duitsland is de markt zeer
stabiel en zette de afzet na een goede Moederdag goed door”, aldus
Erik Jaap Kroone van Nijsssen Jr.
Engeland en Frankrijk wisselend
In Frankrijk wordt in alle segmenten,
groothandel, retail en tuincentra
een moeizame bloemen- en plantenafzet gesignaleerd, hoewel er tot
en met mei een kleine plus is van
bijna 2%. Per maand fluctueerde de
exportomzet op Engeland dit jaar
sterk: van een toename met 21% in
februari tot een krimp van 10% in
april. Na de plus van 6% in mei is de
exportomzet vergelijkbaar met vorig jaar. ”En met de ongewisse uitslag van het referendum op 23 juni over een mogelijk uittreden uit de
EU is het perspectief van de grootste groeimarkt in 2015 ook nog onzeker”, stelt de VGB vast. ”Dit bevestigt nogmaals het belang van de exportspreiding, die de Nederlandse
groothandel op meer dan honderd
landen realiseert.”

Zomerse bingo in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op woensdag 6 juli is er een Zomerse BINGO in wijkpunt `Voor Elkaer´
in Kudelstaart. Een bingo met mooie zomerse prijzen. Hoofdprijs een
diner bon ter waarde van 25 euro te besteden in het wijkpunt. Rond
de klok van 14.30 uur starten wij. De kosten voor deze bingo bedragen
€10,- voor alle rondes, dit is inclusief koffie/ thee. We spelen 5 rondes.
Er is geen losse lotenverkoop tijdens de bingo. Wilt u blijven eten na de
bingo.. dan kan dat. Bingo en een heerlijk diner, inclusief een ‘drankje
van het huis’ voor €19,- !! We stellen het zeer op prijs als u dit vooraf wilt
reserveren. Voor info/ reserveringen kunt u gezellig even langs komen of
bellen met 0297 - 820979
Geheugentraining voor senioren bij inloopcentrum in Aalsmeer.
“Ouderdom komt met gebreken” een bekende uitspraak van vele senioren. Vergeetachtig worden hoort bij ouder worden, maar kan soms wel
wat onzeker maken. Afgelopen maandag 13 juni zijn wij gestart met een
groep voor geheugentraining. Vindt u het fijn om onder de mensen te
zijn? En wilt u uw brein blijven trainen? Dan bent u iedere maandag,
m.u.v. feestdagen, van 14.30 tot 15.30 uur van harte welkom!
Aan de hand van verschillende spelmaterialen en vragen o.a. vragenderwijs, tegenstellingen, spreekwoorden en woordraadsels, prikkelen we
het brein. Ook bieden wij de mogelijkheid om vooraf te komen lunchen
€3,- en een wandeling door Aalsmeer te maken. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Ellen Millenaar 06-22468574 of mail
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

Yoga workshops bij Inge
Saraswati 27 en 30 juni
Aalsmeer - Inge Saraswati heeft
een uitgebreide ervaring in de yoga
technieken en in de loop der jaren
een boeiend centrum opgebouwd
met allerlei activiteiten. In het centrum kan je ook terecht voor meditatie avonden en Avatar trainingen. In de yoga workshops, die gehouden worden op maandag 27 en
donderdag 30 juni, kan je uitgebreid
je vragen stellen over alle activiteiten. Inge zal uitgebreid ingaan op
wat yoga voor jou kan betekenen,
zij zal uitgebreid uitleg geven over
de ademhalingstechnieken, de yoga asana’s (yoga houdingen), ontspanningstechnieken en dat yoga
veel meer is dan alleen lichamelijke oefeningen. Het leren beheer-

sen van de levenskracht is nummer
één. Door te weten hoe je dat bevordert door yoga beoefening voel
je de toename van levenskracht en
geluk. Je leven wordt intenser, in
plaats van A naar B te rennen zal je
in een flow komen om je dagelijkse dingen doen. Dat betekent balans in je leven en je houdt tijd over!
Alleen al een paar goede ademhalingstechnieken voor je de dag begint verandert je hele dag, je voelt je
rustiger. De lessen worden gegeven
op maandagavond, dinsdagavond,
donderdagochtend en donderdagavond op verschillende tijden. Opgave per telefoon of per mail via
0297-328798, info@ingesaraswati.
com of www.ingesaraswati.com

Kleding Kliko Sale bij
The Vintage Store
Streek - Elke laatste zondag van de
maand, tussen 12.00 en 17.00 uur,
organiseert The Vintage Store aan
de Cruquiusweg 37a te Heemstede de (Kleding) Kilo Sale. Op zondag 26 juni kunnen vintage fashionliefhebbers profiteren van geweldige kortingen. Alle A-klasse dames-,
heren- en kinderkleding uit Londen
hangt netjes gesorteerd per catego-

rie, om heerlijk doorheen te struinen
en op jacht te gaan naar favoriete vintage items. Afrekenen is nog
nooit zo leuk geweest: shoppen,
wegen en afrekenen naar gewicht:
vanaf 7 euro per kilo (1 kilo is ongeveer vier tot zes shirts). Uw spaart
uw portemonnee én het milieu! Kijk
voor meer info op www.thevintagestore.eu

Groen jasje voor Molenplein
Aalsmeer - Alle winkels gevuld in
de Zijdstraat, wil iedereen natuurlijk graag, maar is dit voldoende om
het Centrum haar aantrekkelijkheid
terug te even? Meer (dag)horeca
denkt het college van B&W, verouderd meubilair vervangen, zegt menig bezoeker en minder rommelig
(schoner). Groei en Bloei blijft bij
haar eigen standpunt: Meer groen.
Groen maakt blij en zorgt voor een
uitstraling passend bij bloemendorp
Aalsmeer. Tijdens het Flower Festival heeft Groei en Bloei het Molenplein in de bloemen en planten gezet en geef toe: Het zag er geweldig uit. Noteren gemeente en meenemen als aandachtspunt in de
Centrumvisie of beter direct aan de
slag om samen met Groei en Bloei
het Molenplein blijvend een groene
aankleding te geven!
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Schilderij Bob voor gemeente

Een roos is als een kus...

Foto: www.kicksfotos.nl

Grote drukte voor Roooz
Aalsmeer - De derde editie van het
rozenevenement Roooz vond afgelopen weekend plaats in de Historische Tuin. In het tuinbouwmuseum
in het Centrum waren meer dan 300
rozensoorten te zien. De veredelaars lieten bezoekers en collega’s
uit binnen- en buitenland kennis
maken met de allernieuwste snijrozen. Enkele van deze soorten gaan
in de handel genomen worden. Het
was aan het publiek om hierover
mee te beslissen. Donderdag en
vrijdag was de tentoonstelling alleen open voor vakpubliek uit bin-

nen- en buitenland, zaterdag 18 en
zondag 19 juni waren consumenten
van harte welkom en hier is massaal
gehoor aan gegeven. Het was beide dagen gezellig druk op de Tuin
met ook livemuziek van The Riverstones en Ten Beers After en een
knutselworkshop voor kinderen.
Roooz en de Historische Tuin organiseerden ook speciale rozenveilingen op de traditionele veilingklok
uit 1930. Heel geslaagd dit kleurige evenement, dat in het weekend
gekoppeld was aan het succesvolle
Aalsmeer Flower Festival.

Aalsmeer - Tijdens het Flower Festival op het Fort bij Kudelstaart overhandigde Bob van den Heuvel een
schilderij van een roos aan wethouder Jop Kluis. Bob schilderde dit
doek een jaar geleden ter gelegenheid van de Ride for the Roses. Deze
door het KWF georganiseerde fietstocht vertrok toen vanuit Aalsmeer
en heeft veel geld bijeen gebracht
voor onderzoek naar kanker. Bob
van den Heuvel heeft zelf vijf jaar
geleden meegemaakt wat deze
ziekte betekent. Het Flower Festival
op het Fort bij Kudelstaart was voor
Bob de aanleiding om het schilderij aan te bieden aan de gemeente. Zaterdagmiddag nam wethouder
Jop Kluis het schilderij in ontvangst

en hij beloofde het een mooie plek
in de grote zaal van het gemeentehuis te geven. Inmiddels hangt het
schilderij in de burgerzaal. Wethouder Kluis onderstreepte dat het belangrijk is om de strijd tegen kanker
te blijven voeren.
Het door Bob van den Heuvel meegegeven motto voor het schilderij
is ‘Een roos is als een kus...’. Staande tussen duizenden rozen op het
Aalsmeer Flower festival vertelde
Bob dat een roos, vooral wanneer
deze begint te bloeien, zo prachtig
is en voor hem een teken van leven
en liefde inhoudt. Daarmee maakte
hij zijn bedoelingen met het aanbieden van zijn schilderij aan het publiek duidelijk.

Geslaagde actie in Ophelialaan

Genieten van Tasty Saturday
Aalsmeer - Tasty Saturday presenteerden de ondernemers in de Ophelialaan afgelopen zaterdagmiddag 18 juni en dit proeven, drinken, beleven en genieten viel in de
smaak bij het vele publiek. Er werden door de winkeliers leuke acties aangeboden, waaronder kortingen, cadeautjes, goodiebag en dubbele bloemenzegels, bij aankoop
van producten en wie trek had, zat
goed. De bezoekers werden getrakteerd op nieuwe haring, chocola,
tapas, Turkse lekkernijen, Hollandse
gehaktballetjes, Chinese hapjes en
snacks met daarbij thee of koffie, cider of korenwijn. Voor de kinderen

waren leuke activiteiten bedacht om
vader de volgende dag mee te kunnen verwennen. De jeugdige bezoekers mochten een parkeerschijf
knutselen en een vrachtwagen beschilderen en natuurlijk ook voor
hen traktaties, limonade en koekjes.
De proeverijen waren bij verschillende ondernemers en lekkernijen
werden uitgedeeld door promotiemeisjes, die door de winkelstraat in
Zuid liepen. Een heel geslaagde activiteit op de zaterdag voor Vaderdag, die door het publiek zichtbaar
in de smaak, letterlijk en figuurlijk,
viel. Alleen maar vrolijke gezichten
gezien in de Ophelialaan!

Foto: www.kicksfotos.nl

Frans Romkema benoemd
tot gemeentesecretaris
Aalsmeer - Het college heeft Frans
Romkema per 1 september benoemd tot gemeentesecretaris. De
heer Romkema is na de totstandkoming van de ambtelijke samenwerking met gemeente Amstelveen
in 2013 aangetreden als interim gemeentesecretaris van Aalsmeer. De
gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning aan het gemeentebestuur,
maar ook de eerste adviseur van het
college. Hij speelt een belangrijke
rol bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amstelveen. De heer Romkema ziet het als een uitdaging de
samenwerking komende jaren verder te verbeteren. Uitgangspunt
is nog steeds dat de samenwerking beide gemeenten voordelen
oplevert met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. Frans Rom-

kema kan bogen op een lange loopbaan binnen het openbaar bestuur.
Voordat hij gemeentesecretaris in
Aalsmeer werd, was hij onder meer
gemeentesecretaris in de gemeenten Drechterland en Gorinchem.

“Indrukwekkend en goed geregeld”

CDA bezoekt huisvesting
arbeidsmigranten
Aalsmeer - Het bestuur en fractie
van CDA Aalsmeer en Kudelstaart
brachten onlangs een bezoek aan
uitzend- en detacheringsbureau
AB-Flexkracht. Ze werden hartelijk ontvangen door directeur Marco Broeknellis en facilitair coördinator Sietse Fokkema. AB-Flexkracht
is een coöperatie, heeft zijn wortels
in land- en tuinbouw en is ooit ontstaan door het samengaan van de
regionale bedrijfsverzorgingsdiensten toen boeren en tuinders afspraken elkaar bij arbeidsongeschiktheid en dergelijke te helpen.
Het hoofddoel van het bezoek was
het huisvestingsbeleid van AB-Flexkracht en daarom heeft het CDA
ook samen met AB-Flexkracht containerwoningen bezocht in De Kwakel. Sinds ongeveer 20 jaar werkt
AB-Flexkracht met veel arbeidsmigranten. De gemiddelde leeftijd van
deze veelal Poolse werknemers is 22
à 23 jaar. AB-Flexkracht voelt zich
verplicht deze mensen huisvesting
aan te bieden als zij dat niet hebben. Dit is een serieuze taak en ze
doen er dan ook alles aan deze vaak
nog jonge mensen betrouwbaar en

correct te huisvesten. In Aalsmeer
heeft AB-Flexkracht 9 eigen woningen, waar onder begeleiding van
gediplomeerde hulpverleners circa
80 personen wonen. Dit is maar een
klein deel van het grote aantal arbeidsmigranten in Aalsmeer en Kudelstaart. Een overgroot deel woont
echter in een particulier segment en
dat kan veelal overlast en problemen geven.
Streng toezicht
Afsluitend bekeek het de CDA-delegatie de nieuwe arbeidsmigrantenhuisvesting aan de Poelweg in De
Kwakel. Rond een centraal grasveld
staan daar fraaie, volledig ingerichte
woonunits. Woongelegenheid voor
een- of tweepersoonshuishoudens,
of woningen met aparte slaapkamers, maar met gezamenlijk gebruik van woonkamer, keuken, douche en toilet.
Per locatie zijn er recreatieruimtes en sportgelegenheden en is er
een streng toezicht aangaande gedrag, overlast en hygiëne. “Indrukwekkend en goed geregeld”, aldus
de CDA-delegatie.

Foto: www.kicksfotos.nl

Waardering voor initiatief Afke Borgman

Veel complimenten voor
expositie in Zijdstraat
Aalsmeer - Sfeervol ingericht was
het leegstaande winkelpand in de
Zijdstraat nummer zes tot acht tijdens het Aalsmeer Flower Festival
aflopen weekend. Een initiatief van
kunstenaar Afke Borgman, die met
haar kleurige schilderijen een goede aanvulling vormde op het bloemenevenement. Afke Borgman, die
haar atelier heeft aan de Aalsmeerderweg 255, gaf met de expositie
de eerste aanzet om een creatieve invulling te geven aan de leegstand in het Centrum. De presentatie met ook mooie beelden van Leo
van Gelder was weliswaar tijdelijk,
maar de reacties van bezoekers waren lovend. “Wat een goed idee om
kunstenaars de ruimte te geven”, aldus gehoord. Uiteraard waren er
ook tal van complimenten voor de
kunstenaars Afke Borgman en Leo
van Gelder voor de aankleding van
het pand en zeker ook, misschien
nog wel meer, voor de door hen gemaakte schilderijen en beelden. Afke Borgman kijkt tevreden terug op
haar aanvulling op het Flower Festival. Nader kennis maken met haar
werk kan via www.afkeborgman.nl.
Participatieavond Centrumvisie
Is overigens maandag 4 juli al in

de agenda genoteerd? Inwoners
wordt gevraagd mee te denken over
de Centrumvisie van de gemeente.
Voordat de visie ter besluitvorming
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad wil het college de adviezen
en reacties van bewoners en ondernemers graag horen. De participatieavond begint om 19.30 uur in de
raadskelder van het gemeentehuis
met een korte presentatie. Daarna kan in discussiegroepen gepraat
worden over onder andere verkeer,
bereikbaarheid, versterken voorzieningen winkelgebied en aantrekkelijkheid. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Piet winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de OVAK is op woensdag
29 juni vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 15 juni is gewonnen door Piet Voorn met 5465 punten, gevolgd door Engeltje Jongkind
met 5196, Anton van de Polder met
5140 en Cor Knol met 5102 punten.

Van links naar rechts: Bart, Finn en Thomas in Dordrecht.

Medailles voor Aalsmeerse zwemmers

Bart Sommeling tweevoudig
Nederlands kampioen
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
tot en met zondag vonden in Dordrecht de Nederlandse Junioren &
Jeugd Kampioenschappen Zwemmen (NJJK) lange baan (50 meter bad) plaats. De drie in Aalsmeer
wonende zwemmers van de Dolfijn in Amsterdam (Finn Vos, Thomas Weening en Bart Sommeling)
hadden samen meer dan 25 limieten (startbewijzen) behaald. Elk
jaar worden er twee keer nationale kampioenschappen gezwommen;
de eerste helft van het seizoen op
de korte baan (25 meter bad) en dit
keer was de lange baan (50 meter
bad) aan de beurt. Finn en Thomas
hebben het afgelopen seizoen elke
dag in het Sloterparkbad in Amsterdam bij zwemvereniging de Dolfijn
getraind ter voorbereiding van deze
kampioenschappen. Bart heeft het
afgelopen jaar bij een universiteitsteam in de Verenigde Staten getraind en is sinds kort weer aan het
trainen bij de Dolfijn in Amsterdam.

ook een zilveren medaille mee naar
huis mocht nemen met een scherpe
tijd van 27:98 seconden. Maar Thomas is niet alleen een sprinter; van
de negen gezwommen afstanden
waren er acht top tien noteringen:
op de 400 meter wisselslag eindigde
Thomas vijfde van Nederland in een
persoonlijk record van 10 seconden (5:19:87 minuten). De 200 meter vlinderslag, één van de zwaarste
afstanden, was in 2:32:86 minuten
goed voor een zesde plaats.

Twee keer zilver
Thomas, het sprint kanon van de
Pontweg, mag twee zilveren NJJK
medailles mee naar huis nemen. Op
de 50 meter rugslag eindigde Thomas in een thriller van een race op
de tweede plaats; één honderdste
seconde verwijderd van de gouden
plak. Thomas zwom 29:22 seconden. Dat Thomas een sprinter is liet
hij ook zien in een krachtig optreden
op de 50 meter vlinderslag waar hij

Drie medailles
Ondanks het feit dat Bart het afgelopen jaar bijna alleen maar korte
baan (25 yards) heeft gezwommen
in de VS begon het NJJK toernooi
goed met een bronzen medaille op
de 400 meter vrije slag (4:10:19 minuten). Op de tweede dag van het
toernooi zwom Bart met de estafette
groep van de Dolfijn naar een eerste
plaats van Nederland op de 4 x 200
meter vrije slag in een zeer scherpe
tijd van 7:59:52 minuten. In zijn favoriete afstand (1500 meter vrije slag)
nam de lange afstand zwemmer
uit de Ophelialaan direct het initiatief. Lange tijd lag Bart onbedreigd
aan de leiding. In de slotfase moest
hij nog wel een aanval van de concurrentie pareren om vervolgens als
Nederlandse Kampioen te eindigen
in een snelle tijd van 16:33.72 minuten; hetgeen de totaal stand op drie
medailles bracht: twee maal goud
en éénmaal brons. Op de slotdag
van het toernooi wist Bart nog tweemaal een vier plaats te bemachtigen
op de 400 meter wisselslag en op de
4 x 100 meter vrije slag.
Al met al een uitstekend en gezellig
toernooi voor de Aalsmeerse Dolfijnen.
Komend weekend staat de laatste wedstrijd van de Nederlandse
zwemcompetitie op het programma. De laatste zwemwedstrijd van
het seizoen is de Speedo Fast Meet;
een sprint wedstrijd in het 25 meter
bad van het Sloterparkbad in Amsterdam. Finn, Thomas en Bart zullen tijdens deze wedstrijd het zwemseizoen afsluiten en alvast proberen
om NK startlimieten voor het volgende korte baan seizoen te vergaren.

2 Gewonden na
fietsongeval

Fietstocht met
Pedaalridders

Aalsmeer - Op woensdag 22 juni om 10.00 uur in de ochtend zijn
op de Oosteinderweg twee fietssters ten val gekomen. De twee reden vanuit het Centrum richting
Machineweg. Getuigen zagen dat
de dames, die naast elkaar fietsten,
plotsklaps als ‘dominostenen’ in elkaar vielen. Mogelijk zijn de sturen
tegen elkaar gekomen. Beide dames kwamen ten val. De 43 jarige
vrouw liep een zware hoofdwond op
en is per ambulance vervoerd naar
het VU-ziekenhuis. De andere fietsster, een 15 jarige dame uit eveneens Oude Meer, liep ook verwondingen op, maar deze zijn ter plaatse door medewerkers van de ambulance behandeld. Bij het ongeval
waren geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken.

Aalsmeer - Dinsdag 28 juni is er
een extra dagtocht van de OVAK Pedaalridders. De groep vertrekt om
10.00 uur vanaf het parkeerterrein
bij het zwembad aan de Dreef en zijn
hier rond 18.00 uur weer terug. Koffie drinken de deelnemers in Oude
Meer en de lunch pauze is bij Boerderij Meerzicht. De fietstocht gaat
richting Oude Meer, Badhoevedorp,
daarna richting Sloten een klein
stukje Amsterdam, langs de Nieuwe
Meer en via het Amsterdamse Bos
weer richting Aalsmeer. Voor deelname kunnen ouderen zich opgeven bij Theo Buskermolen via 0297322293 of Tini van Zijverden via 0297
327249. Leden van de OVAK worden
uitgenodigd gezellig mee te fietsen.

Persoonlijk record
Finn liet een heel solide NJJK toernooi zien met goede resultaten. Zijn
prestatie op de 400 meter vrije slag
mocht er zijn. Met een persoonlijk record van maar liefst 5 seconden eindigde Finn op de dertiende plaats van Nederland in een tijd
van 4:46:93 min. Ook zijn tijd op de
1500 meter vrije slag liet zien dat
Finn zich als lange afstand zwemmer niet onbetuigd laat. De zwemmer van de Uiterweg eindigde hier
in een mooie tijd van 19:08:78 minuten op een verdienstelijke elfde plaats). Om vervolgens diezelfde middag nog een mooi persoonlijk record op de 50 meter vrije slag
te zwemmen (28:81 seconde).

Koppelkaarten BV
Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 24
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Iedereen is van harte welkom.
Neem gerust de buurvrouw of buurman mee. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Het koppelkaarten op vrijdag 17 juni is gewonnen door Ben Johannessen en Siem
Burgers met 5370 punten, op twee
Martien van Stein en Wil Hermans
met 5093 punten en op drie zijn
Chris van Wijhe en Kees Noordhoek
geëindigd met 5029 punten.De poedelprijs was voor het koppel Joke en
Bert Buijs met 3305 punten.

Bets wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 16 juni is het klaverjassen gewonnen door Huub Bouwmeester met 5103 punten, gevolgd door
Jaap Balk met 4955 en Wim Buskermolen met 4954 punten. Bij het
jokeren was deze week de hoogste eer voor Bets Romkema met 42
punten. Op twee is Bets Teunen geeindigd met 119 punten en op drie
Bets Teunen met 353 punten Belangstelling voor deze altijd heel gezellige kaartmiddag? De kaarters
zoeken nog enkele jokeraars. Kom
gerust eens kijken. Voor inlichtingen: Nico de Ron, tel. 06-47890256.
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kinder- en jeugdkrant

“Echt iedereen is enthousiast”

Midzomernacht zwemmen
in Het Oosterbad vrijdag

Film over beschilderen
van de molenzeilen
Aalsmeer - De beschilderde molenzeilen door 25 leerlingen van
De Werkschuit zijn tijdens het Flower Festival vaak gefotografeerd
door inwoners, maar ook door mensen uit verre landen. “Echt iedereen
is enthousiast; de zeilen gaan daarom bij feestdagen vaak op de wieken”, laat initiatiefnemer en lerares
Annefie van Itterzon trots weten. Er
is van het project een film gemaakt
door Jan Ran en Van Schie. Vanaf
de eerste verfstreek op het witte zeil
tot aan de eerste windvlaag op de
wiek! De film gaat nu gemonteerd
worden. Ook de toespraak van oudburgemeester Joost Hoffscholte bij
de opening is gefilmd en wordt in
de film gemonteerd. Nagenoeg alle
deelnemers aan dit project van De
Werkschuit waren aanwezig bij het
officiële moment afgelopen zaterdag 18 juni. Als het nieuwe seizoen

van de Werkschuit in september begint, gaan de kinderen de film gezamenlijk bekijken.
Grootste kinderkunstwerk
Het is overigens nog nooit eerder
vertoond kindertekeningen uit vier
windstreken op 60 vierkante meter
molenzeil. Het is het grootste kinderkunstwerk in de openlucht ooit
geworden. Van tekenen op een Aviertje naar wekenlang schilderplezier en wat een geweldig resultaat. In dit groepswerk is de molen drager van een positieve boodschap: samenwerken met kinderen
uit verschillende windstreken: het
kan! Titel van het blijvende kunstwerk is: Flowering the sky. “Engelse titel, onder andere voor de toeristen en het internationale karakter
van Aalsmeer”, verduidelijkt Annefie
van Itterzon tot slot.

Sponsorrol De Hoeksteen
voor gehandicaptensport
Aalsmeer - Op 9 juni vond bij Atletiek Verenging Aalsmeer een ‘Sponsorrol’ plaats. Hierbij namen kinderen van basisschool De Hoeksteen
plaats in een rolstoel om daarin een
zo groot mogelijke afstand af te leggen. Dit deden de bovenbouw-leerlingen in estafettevorm met groepjes van vier. In totaal kregen de vijf
klassen een half uur de tijd om zoveel mogelijk rondjes te rollen.
Aanleiding hiervoor is oud-leerling
en rolstoeltennisser Ruben Spaargaren die momenteel de nummer
vijf van de wereld is bij de jongens.
Sinds vorig jaar oktober is de talentvolle 17 jarige ook wereldrecordhouder. Samen met drie andere rolstoeltennissers beoefenden ze
toen 26 uur lang onafgebroken hun
sport, waarmee ze het oude Australische record van 24 uur verbraken. Dit ‘Record 4 Rio’ was de of-

ficiële kick-off voor de Paralympische campagne van de rolstoeltennissers. Hierbij werd ook geld opgehaald voor het Fonds Gehandicaptensport, dat als doel heeft om
sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.
Met de sponsorrol heeft deze recordpoging een mooi vervolg gekregen.
De leerlingen hebben in totaal al
meer dan 5.000 euro opgehaald en
dit kan nog oplopen. Binnenkort zal
Ruben het uiteindelijke bedrag bekendmaken, dat dus deels ten goede komt aan het Fonds Gehandicaptensport. Het andere deel van
het geld zal door Ruben en de andere rolstoeltennissers gebruikt worden om zich verder te verbeteren in
hun sport. Dit moet uiteindelijk leiden tot een Paralympische gouden
medaille!

‘Beestenbende’ in de N201
Aalsmeer - Een sprookjesachtige voorstelling in de N201, uitgevoerd door dwarsfluitleerlingen van
Judith Glasbeek, met medewerking
van special gasten: een zangeres,
drummer, basgitariste, pianisten en
vertellers. Op zaterdag 18 juni heeft
het publiek genoten van onder andere The Pink Panther, Eye of the Tiger, the Baby Elephant Walk en muziek van Debussy, Vivaldi, SaintSaëns, Moussorksy. Tijgers, leeuwen, olifanten, blauwvinken, mussen, kuikens, zwanen, schildpadden en nog veel meer dieren maakten het toneel onveilig. De N201 was

omgetoverd tot een sfeervolle theaterzaal. Sander Jongkind en Viktor
Dijkstra verzorgden de special effects met licht en geluid. Peter Stokman en Wim van der Hout hadden
een prachtig decor ontworpen met
de knuffeldieren van de leerlingen,
het was een echte ‘beestenbende’. Met veel verve werden bekende
stukken gespeeld, Amy Laffeber, Lisette Harmens en Fleur Strijk droegen korte en leuke dierengedichten
voor waar het publiek ook erg om
lachen moest. Zowel de leerlingen
als de bezoekers kijken terug op
een gezellige en geslaagde avond.

Mooi weer en regen

Avondvierdaagse:
Het zit er weer op!
Aalsmeer - De avondvierdaagse zit
er weer op. Hadden de deelnemers
in Kudelstaart twee weken geleden
heerlijk zonnig weer, in Aalsmeer
is het verloop wisselvallig geweest.
De lopers hebben het maandag
en dinsdag droog gehouden, maar
woensdag en donderdag moest
toch echt de regenjas aangetrokken worden of de paraplu geopend.
Het heeft bij de met name jeugdige
deelnemers het enthousiasme niet
weggenomen. De ‘ontdekkingsreis’
door Aalsmeer is de moeite waard
geweest.
De organisatie van dit wandelevenement verdient een compliment:
Goed geregeld en mooie routes.
Onderweg stonden ‘posten’ waar

drankjes en fruit werden uitgedeeld
aan alle sportievelingen en er waren
voldoende medailles om donderdagavond mee te belonen voor deze topprestatie. De organisatie heeft
meerdere malen de vraag gekregen
waarom er geen stempelposten zijn.
Dit heeft te maken met het feit dat
de groep nog te weinig vrijwilligers
heeft. Voor volgend jaar is de organisatie op zoek naar inwoners die
controleposten willen bemannen
en naar mensen die bij de starttafel de helpende hand willen bieden.
Interesse? Aanmelden kan per facebook avond4daagse_aalsmeer@
hotmail.nl. De avondvierdaagse
vindt volgend jaar plaats van 12 tot
en met 15 juni.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 24 juni mag er in Het Oosterbad in het donker gezwommen
worden tot 00.00 uur. Dit midzomernacht zwemmen zal muzikaal worden omlijst door Appie Spaargaren
en zangeres Jacqueline Zekveld.
Dat is op zich al de moeite waard
om naar het oergezellige natuurbad
aan de Jac. P. Takkade te komen.
Ook al zwem je niet, het is heel gezellig op het terras.
Hindernisbaan In het diepe derde zal een opblaasbare hindernisbaan liggen van wel 12 meter lang:
de ‘onderwater-run’. Het Oosterbad
is vrijdagavond geopend van 19.00
tot 00.00 uur, en natuurlijk elke middag van 13.00 tot 17.00 uur.
Zwemvierdaagse en spelletjes
De nationale zwemvierdaagse wordt

in de week van 4 tot en met 8 juli
gehouden. Deelnemers hebben vijf
avonden de tijd om baantjes te komen zwemmen, er mag één avond
worden overgeslagen. Kinderen tot
12 jaar zwemmen 250 meter en boven de 12 jaar 500 meter. Ook zal
er tijdens de zwemvierdaagse weer
van alles worden georganiseerd,
waaronder het jaarlijks terugkerende plankhangen en - dit jaar weer
in ere hersteld - het boegsprietlopen: wie komt het verst en wie is het
sterkst? Ook het kampioenschap
‘wie maakt het hoogste Oosterbad
bommetje 2016’ wordt in de week
van de zwemvierdaagse gehouden.
Genoeg redenen om al deze evenementen te noteren in de agenda’s,
en natuurlijk is alles terug te lezen
op de Facebookpagina of de website www.hetoosterbad.nl

Bijen bij De Graankorrel
Kudelstaart - Het plein van De
Graankorrel is blijkbaar een aantrekkelijke plek voor bijen. In de hoge boom op het plein huist een bijenvolk. Dinsdag 14 juni viel een stuk
raat uit de boom. Volgens de imker
zat het nest te hoog om uit de boom
te halen en dus ook ongevaarlijk.
Op donderdag 16 juni besloot een
nieuw bijenvolk zich te vestigen in
de bruidssluier bij het hek. Opnieuw
is contact opgenomen met de imker.
Het leek hem beter om dit bijenvolkje wel te verplaatsen. Onder veel bekijks heeft een imker uit Amsterdam
het volkje weggehaald.
De kinderen vonden het spannend
en interessant. Veilig achter glas
werd het werk bekeken. Een aantal
kinderen mocht de imker helpen. Ze
kregen natuurlijk wel ter bescher-

ming de bekende ‘hoed met net’
om te dragen tijdens deze spannende klus.

Animatiefilm ‘Finding Dory’
in Bioscoop Aalsmeer
Leerzaam, speels en creatief

Zondag water-evenement
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Aanstaande zondag
26 juni vindt op kinderboerderij
Boerenvreugd weer een leerzaam,
speels en creatief evenement plaats
met ‘water’ als thema. Er zijn deze
dag veel leuke spellen te doen en
er valt weer veel te leren. De activiteiten worden georganiseerd tussen ‘s morgens 11.00 en ‘s middags
15.00 uur. Mensen met en zonder
kinderen zijn van harte welkom op
de boerderij in de Hornmeer voor
een gezellige en afwisselende dag.
Om ervoor te zorgen dat de kinderen geen onderdeel missen, kunnen
zij in de grote tent een actviteitenkaart ophalen.
Slootwater
Behalve vissen, eenden en kikkers
leven er in slootwater nog veel meer
interessante dieren. Kinderen kunnen met vergrootglazen kijken wat
er allemaal in slootwater leeft. Met
determinatiekaarten kom je daarachter. Bij het watervogelspel leren de jonge bezoekers welke ouders en jongen bij elkaar horen en
aan de knutseltafel worden walvissen geknutseld.
Spelen
Voor fans van waterspellen zijn er
veel leuke spellen te spelen. Onder
andere haaien voeren, twee emmer-

tjes water halen, krokodil smijten,
eendjes hengelen en de sponzenrace zijn spellen die gespeeld kunnen worden. Bij de spellen kunnen
de kinderen nat worden, dus het
is raadzaam om extra droge kleren
mee te nemen. De vrijwilligers van
de kinderboerderij hopen op mooi
weer, maar ook bij regen gaan de
activiteiten gewoon door. De activiteiten zullen dan zoveel mogelijk
overdekt plaatsvinden. Binnen in de
stolp bevindt zich de infohoek. Zeker ook de moeite waard om een
kijkje te nemen. Het thema van de
infohoek is vanaf komend weekend ‘Zee en Strand’. De deelname
aan de activiteiten is gratis dankzij de belangenloze inzet van de vele vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer. Lijkt het u leuk
om aan te sluiten bij een enthousiast vrijwilligersteam? Bij de kinderboerderij zijn er vele mogelijkheden. Onder andere voor beheersdiensten, winkeltje bemannen, klussen maar ook voor het organiseren
van activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Meer informatie over vrijwilliger worden is te
vinden op de website www.boerenvreugd.nl of te vragen aan de aanwezige vrijwilligers. Kinderboerderij
Boerenvreugd is gehuisvest aan de
Beethovenlaan 118.

Zeg het met een flowerselfie
Aalsmeer - Tijdens het Flowerfestival 2016 werden 160 selfies gemaakt van natuurlijk materiaal! Deze kunstwerkjes werden via social media duizenden keren gedeeld; opnieuw gaan de bloemen
van Aalsmeer de wereld in! Felgekleurde snijbloemen in overvloed
stonden in een historische bloemenschuur klaar. Daar werden vele talen gesproken; maar de taal
van bloemen is universeel! Jong
en oud deed plantenkennis op en
ontdekte spectaculaire kleuren in
de natuur. Zie de resultaten op
www.kleurjekalm.nl
Foto: Annefie van Itterzon

Aalsmeer - Vanaf woensdag 29 juni presenteert Bioscoop Aalsmeer
de animatiefilm ‘Finding Dory’. Disney Pixar’s brengt ieders favoriete
vergeetachtige blauwe vis Dory terug op het witte doek. Dory woont
samen met Nemo en Marlin in het
rif. Op een dag herinnert Dory zich
dat zij een familie heeft, die misschien wel naar haar op zoek is.
Het drietal gaat op een avontuurlijke reis door de oceaan en belandt
zo bij het Zeeleven Instituut in Californië, een aquarium en revalidatiecentrum voor zeedieren. Tijdens
de zoektocht naar haar ouders krijgt
Dory de hulp van een aantal opvallende bewoners: Hank, een koppige
octopus die ervan houdt het leven

van het aquariumpersoneel zuur te
maken, Bailey, een witte dolfijn die
ervan overtuigd is dat zijn echolocatie krachten niet meer werken,
en Lot, een slechtziende walvishaai.
Tijdens hun tocht door het gebouw
van het Zeeleven Instituut ontdekken Dory en haar vrienden dat fouten maken niet erg is en dat de
kracht van vriendschap en families
groot is. Te zien woensdag 29 juni
om 16.45 uur in Bioscoop Aalsmeer
in het studiocomplex aan de Van
Cleeffkade. De film ‘Finding Dory’
NL is in 2D en duurt 103 minuten
en Kaarten reserveren kan via 0297753700 of mail naar bioscoop@studiosaalsmeer.nl. Kijk voor meer filmdatums op de website.

Hockeytoernooi C-No-More

Qui Vive MC5 gaat grens
over en wint beker!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
18 juni hebben de meiden van Qui
Vive MC5 deelgenomen aan het CNo-More toernooi van de Rijswijkse hockeyclub. Er stonden vijf wedstrijden op het programma. Wegens
de weersverwachtingen waren de
speeltijden ingekort naar 20 minuten. Dus gelijk de druk erop, want
voor je het weet fluit de scheids de
wedstrijd af.
De eerste wedstrijd voor de Qui Vive meiden was tegen Rijswijk 5. De
wedstrijd werd helaas met 0-1 verloren. De volgende tegenstander was
Forescate. Nu winnen dede meiden
van Qui Vive wel, met 0-4 zelfs. Zo
gaat ie lekker. Dan weer een team
van Rijswijk, maar ook deze pakken
de meiden in. Met 3-1 gaan de Qui
Vive meiden van het veld. Inmiddels
stonden ze tweede in de poule. De
vierde tegenstander was HCWV uit
Den Haag. De meiden worden in-

middels aangemoedigd door de jongens uit Krimpen, gezellig hoor. Met
een hattrick van Charlotte komt Qui
Vive met 0-3 van het veld. Yes, op
de eerste plek. Nu alleen nog tegen
Rotterdam die op de tweede plek
staat. Ook hier kunnen de meiden
rekenen op de supporters uit Krimpen. Rotterdam geeft zich niet zomaar gewonnen. De meiden houden de druk hoog. Iedereen zet een
stapje extra en door mooi samenspel valt dat verlossende doelpunt.
Met 1-0 in the pocket is de MC5
kampioen geworden in de poule. Na
nog een vriendschappelijk potje tegen de jongens uit Krimpen volgt de
prijsuitreiking.
De meiden gaan naar huis met de
beker. “In Rijswijk weten ze nu vast
waar Qui Vive vandaan komt. Super
gedaan kampioenen! Dank aan de
ouders die hebben gereden, het was
top”, aldus de coach tot slot.
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Ronde van Schiphol op 4 september

Dames pakken zilver in Weert

Schiphol - Op 4 september gaat de
Ronde van Schiphol van start. Een
nieuw fietsevenement dat voor het
eerst wordt georganiseerd ter ere
van de 100-jarige verjaardag van
Schiphol. Buurtbewoners van alle
leeftijden kunnen meedoen aan een
van de ontspannen fietsroutes van
26 of 40 kilometer. Deze gaan langs
bijzondere locaties op de luchthaven, zoals spottersplaatsen, de
sneeuwvloot, de brandweer en gezellige stempelposten. Inschrijven
kan gratis tot en met 29 juli.
Het Schipholfonds organiseert en
financiert activiteiten om beweging te stimuleren in de omgeving
van Schiphol. Deze Ronde is daar
een voorbeeld van, met tot doel veel
mensen in beweging te krijgen en
Nederland als fietsland nog beter op de kaart te zetten. Wanneer
de Ronde van Schiphol een succes blijkt, wordt het sportieve evenement mogelijk volgend jaar weer
georganiseerd. Deelnemers kunnen

Aalsmeer - Afgelopen weekend
was Weert het centrum van de Triathlon voor de leden van het Oceanus Triathlon Team (OTT). Op zaterdag mocht de jeugd het spits afbijten op de mini triatlon. De dag begon al vroeg, om 06.30 vertrok de
groep naar Weert. Daar aangekomen zat de sfeer er meteen goed in.
Voor de start werd gediscussieerd
over wel of geen pak aan tijdens het
zwemmen. Thara Kleijberg besloot
vlak voor de start alsnog een pak
aan te trekken. Op de trainingen
was uitvoerig over het belang van
een goede start besproken en het
vooraan staan. Deze keer was het
een zwemmende start! Nieuw voor
sommige deelnemers, maar weer
wat geleerd zeg maar. De dames en
heren kwamen goed mee en zorgden met hun prestaties dat ze stevig tweede staan in het verenigingsklassement!

Brons Menno Koolhaas
bij ETU triatlon

Buurt-fietsevenement ter
ere van 100 jaar Schiphol
kiezen uit twee routes: het Rondje van 26 kilometer en de Ronde
van 40 kilometer. Voorzitter van het
Schipholfonds Tom Egbers en President-directeur van Schiphol Group
Jos Nijhuis, trappen om 10.30 uur af
op Schiphol. De oude verkeerstoren
is het hoofdstartpunt voor de 26 en
40 kilometer rondes. Vanuit dé plek
waar de geschiedenis van Schiphol
honderd jaar geleden begon, rijden
deelnemers in hun eigen tempo hun
ronde langs bijzondere locaties op
de luchthaven, zoals de brandweerpost met het oefenvliegtuig de FireFly en via de terminal voor zakenjets terug naar het startpunt. Onderweg zijn er genoeg plekken om
even af te stappen, een pauze te nemen en natuurlijk de routekaart te
laten stempelen. Voor kinderen zijn
er speciale attracties en extra verrassing bij de finish. Kijk voor de gedetailleerder route, meer informatie
en inschrijving op www.schipholfonds.nl.

Val kost Owen Geleijn ereplaats

Wielrenner Nils Eekhoff
net naast podium op NK
Rijsenhout - Een tweede plaats
geldt in het wielrennen als de meest
frustrerende. Maar een vierde, net
naast het podium, is op een nationaal kampioenschap ook niet lekker. ‘Mooi resultaat, slecht gevoel’
dus voor de Rijsenhoutse junior Nils
Eekhoff (18), afgelopen zaterdag in
het Zuid-Hollandse Oude-Tonge.
De kampioensrace bij de junioren
kende een levendig verloop. Ook
Nils Eekhoff trok in de 127 kilometer lange wedstrijd op een polderparcours in de aanval, maar zijn poging, en alle andere die volgden,
werden door het op drift geraakte peloton teniet gedaan. Het draaide uit op de vooraf verwachte sprint
van een omvangrijke groep renners.
Daan van Sintmaartensdijk uit Zuidland was daarvan veruit de snelste.
Aalsmeerder Leon Buijs moest opgeven. Owen Geleijn (15) uit Rijsenhout kwam in het kampioenschap voor nieuwelingen halverwege de wedstrijd met zeven anderen
ten val in een kopgroep van zestien
renners. Hij krabbelde wel snel op,
maar zijn fiets en versnellingsap-

paraat bleken te zwaar beschadigd
om de koers te kunnen uitrijden. De
acht renners die de tuimelpartij ontweken bleven voorop en sprintten
om de medailles en de ereplaatsen.
Komende zaterdag 25 juni is het de
beurt aan Jordy Buskermolen (23)
uit Kudelstaart om zich te tonen op
het NK. De renner van het Alphense Avanti doet dat met 134 andere
geselecteerden in de titelrace voor
eliterenners over 171 kilometer op
Goeree-Overflakkee. De finishlijn is
getrokken op de Brouwersdam.
Kampioen tijdrijden
Bleef Nils Eekhoff op het Nederlands wegkampioenschap net buiten de prijzen, een paar dagen ervoor had hij wel de titel tijdrijden
van het district Midden-Nederland
geprolongeerd. In de omgeving van
Zeewolde hield hij zijn Volhardingclubgenoten Minne Verboom en
Niels Fontijne achter zich. Voor Eekhoff was het de derde zege van het
seizoen. Leon Buijs klasseerde zich
in de twaalf kilometer lange solorit
als zestiende.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Wim Wijfje wint vlucht
vanuit St. Vincent
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
werden de duiven voor de Koninginnevlucht van de Marathon vanuit
St. Vincent (Frankrijk) ingekorfd en
donderdag voor de Midfond (midden afstand) vanuit Pont St. Maxence. Het was voor de zoveelste week
dat er op zaterdag niet gelost kon
worden, zodat de vlucht vanuit Pont
St. Maxence uitgesteld werd naar
zondag. St. Vincent (een overnacht
vlucht) werd van vrijdag uitgesteld
naar zaterdag. Op zaterdagmiddag
om 13.00 uur werd St. Vincent gelost, en de duiven kregen een zwaar
parcours voor de kiezen, een NNW
wind, met buien onderweg. Om
13.18.48 uur kwam de 13-322 van
Wim Wijfje uit De Kwakel terug op
het hok. Zijn duif vloog de 1057,784
kilometer met een gemiddelde snelheid van 973, 341 meter per minuut. Goed voor de eerste plaats in
de Telegraaf, een vijfde in het Rayon en een 29e van Noord Holland.
Wim Grapendaal uit Aalsmeer werd
tweede, Jan van Dijk uit Aalsmeer
derde.

een enkele bui. Het was de 15-728
van John van Duren uit Amstelveen die als eerste arriveerde, deze
duif maakte een gemiddelde snelheid van 1409,738 meter per minuut
(85 kilometer per uur). goed voor de
eerste plaats en een derde in het
rayon. Cees van Vliet werd tweede
en Comb. van Ackooy derde.
De uitslagen van St. Vincent met 11
duiven en 3 deelnemers:
1. W. Wijfje De Kwakel
2. W. Grapendaal Aalsmeer
3. Jan van Dijk Aalsmeer

Winst John van Duren
Zondag om 08.30 uur gingen de
duiven in Pont St. Maxence los. Deze duiven hadden met een meer
westelijke wind te maken, en ook

Uitslag vlucht Pont St. Maxence met
210 duiven en 16 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. D. Baars Kudelstaart
6. Gerard & Lies v.d. Bergen
7. J. Vijfhuizen De Kwakel
8. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
9. E. Wiersma Amstelveen
10. Darek Jachowski Mijdrecht
11. A. v.d. Wie Aalsmeer
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. L. v.d. Sluis Uithoorn
15. J.A. van Dijk Aalsmeer
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer

De winnaar van de vlucht St. Vincent,
Wim Wijfje.

John van Duren wint vlucht Pont St.
Maxence.

Ritmische gymnastiek

Goud voor Ilse op NK!
Aalsmeer - Zaterdag 4 juni vond
in topsporthal Nieuw Welgelegen
in Utrecht de landelijke finale ritmische gymnastiek B-niveau 2016
plaats.
Ilse Huiskens komt bij de senioren
uit voor SV PAX uit Hoofddorp. De
senioren zouden pas om 17.00 uur in
actie komen. Ilse is ook trainster van
de RG selectie van SV Omnia 2000
en was om 8.00 in de zaal aanwezig
om haar meisjes van Omnia te begeleiden. Ilse had zich door de goede resultaten bij de voorwedstrijden
ook dit jaar weer rechtstreeks geplaatst voor het NK. De concurrentie was sterk en beloofde een spannend NK te worden. Ilse mocht vier
oefeningen laten zien. Als eerste
haar artistieke prachtige knotsoefening, zij maakte een klein foutje en
werd met dit materiaal tweede. Het
volgende materiaal was lint, dit staat
bekend als het moeilijkste materiaal,
6 meter lint de hele oefening in beweging houden en dan ook nog met
verschillende lintpatronen is lastig.
Ilse heeft een hele vrolijke lintoe-

fening, je kon zien dat Ilse genoot,
het plezier spat ervan af, deze oefening werd ook beoordeeld door de
jury met de eerste plaats. De derde
de oefening het materiaal de hoepel, ook deze ging prima en werd
hoog beoordeeld. De laatste oefening was haar mooie sierlijke baloefening, de oefening werd door Ilse
elegant en prachtig uitgevoerd. Het
bleef voor de trainsters en meegereisde supporters spannend tot het
eind, want Ilse was als laatste aan
de beurt met bal.
De prijsuitreiking was zenuwslopend voor Ilse, zij had zelf geen cijfers gezien en wist niet zeker of zij
het podium zou halen. Je zag de
spanning op haar gezicht toenemen
toen ze de derde plaatst opnoemde
en volgens Ilse haar grootste concurrent Berfin uit Alphen daarop
plaatsnam, de tweede plaats ging
naar Lisa uit Friesland en gelukkig
kwam daarna uit de speakers ”Nederlands kampioen Ritmische gymnastiek in de categorie B is geworden Ilse Huiskens.”

Snelste looptijd
Op zondag was het aan de dames
en heren waarbij Michelle Fangmann na jaren een geweldige comeback maakte op de Olympische afstand, Diana Gorter zette de snelste fietstijd neer bij de dames, Mariska Visser zorgde na al haar blessureleed voor de snelste looptijd in
de wedstrijd en Marieke finishte in
een mooie tijd in haar eerste triatlon
ooit! Samen goed voor een tweede
plaats in de teamwedstrijd. Na twee

wedstrijden staan de OTT dames op
een tweede plek in het klassement.
De volgende wedstrijd is over twee
weken in Oud Gastel en ze gaan er
alles aan doen hun plek in het klassement te behouden! De mannen
van de derde divisie, Jeroen Heijstek, Fedor Exman, Hans de Groot en
John Heijsteeg, deden allemaal een
steady race, maar door een strenge
jury werd Jeroen bestraft met een
rode kaart, wat helaas resulteerde
in een diskwalificatie voor het gehele team.
Race to freedom
Daarna kwamen de grote talenten
uit de opleiding aan de start voor
hun ETU triatlon. Jeffrey Reinders,
Menno Koolhaas en Mohamed Maso. Maso is een vluchteling uit Syrië
welke zijn olympische droom uiteen
zag spatten door de oorlog. Maar
nu onder een licentie van OTT deelneemt aan de triatlon wedstrijden
in Nederland. In zijn Syrische wedstrijdpak bezig aan zijn race to freedom! Menno Koolhaas werd heel
knap derde, wat zijn eerste podium
was op een ETU wedstrijd. Uiteraard
is dit een flinke boost voor Menno
zelf, maar ook vergaarde hij zo heel
veel punten voor zijn ranking! Zijn
bronzen medaille smaakte, naar eigen zeggen naar meer! Jeffrey Reinders was fysiek en mentaal nog niet
hersteld van het NK Olimpic Distance en kwam niet in de race.

Sloeproei team 1e in
De Kaag en 2e in Zwolle
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
18 juni stond er weer een wedstrijd
in de planning voor het Aalsmeerse sloeproei team. Het is de vierde
wedstrijd van het seizoen alweer. Na
het succesvolle debuut in Utrecht
volgde de Koninginnenrit Harlingen
Terschelling waar de roeiers met
een sterk deelnemersveld 45e zijn
geworden. Door het succes van deze twee wedstrijden is het team gepromoveerd van de 2e klasse naar
de 1e klasse! Vorige week heeft het
Aalsmeerse team in De Kaag een
wedstrijd geroeid en heeft laten zien
in de 1e klasse te horen. Een knap
resultaat werd neergezet door eerste te worden in De Kaag! Het team
is hier bijzonder trots op, omdat dit
als een ‘thuisrace’ wordt gezien voor
de sponsoren Koninklijke De Vries
Scheepsbouw en De Zotte Wilg. Een
extra motivatie die dus heeft geresulteerd in een overwinning!
Afgelopen week stond de volgende wedstrijd al weer in de planning. Wederom een Grachtenrace

en wel in Zwolle. Een pittige wedstrijd door de smalle doorgangen en
vele bochten. Inhalen is lastig en op
sommige stukken niet toegestaan.
Na ruim 1,5 uur zwoegen en zweten
was de finishlijn in zicht. Onderweg
een aantal mooie inhaalacties kunnen doen wat extra motiveerde. De
verwachtingen waren dan ook hoog
gespannen bij de prijsuitreiking. En
wederom een goed resultaat. Dit
keer is het team tweede geworden
in hun sloep De Polyester. De score
(geroeide wattage) was hoger dan
in De Kaag, echter er was één concurrent 5 seconden sneller.
Op dit moment wordt bekeken wanneer de volgende wedstrijden zijn
en waarop ingeschreven kan worden. Op het wensenlijstje staat in ieder geval de Grachtenrace in Amsterdam. Dit omdat er een apart
grachten klassement is. En met de
overwinning in Utrecht en de tweede plaats in Zwolle is er een serieuze kans op een eindprijs!
Foto: Anton Attema

Atletiek Vereniging Aalsmeer

Mooie prestaties junioren
bij CD Evening Games
Aalsmeer - Tijdens de laatste CD
Evening Games van het seizoen in
Haarlem op vrijdag 17 juni stonden
vier C- junioren van Atletiek Vereniging Aalsmeer aan de start: Milan Biesheuvel, Lotte Jansen, Micky Bek en Nienke van Dok. Als eerste mocht Micky Bek speerwerpen.
Het werd een worp van 21.60 meter.
Hierna vervolgde ze haar driekamp
met een snelle 150 meter in 21.87
seconden. Tot slot sprong Micky
3.50 meter ver.
Milan Biesheuvel werkte ook een
driekamp af en hij begon met kogelstoten. Zijn beste prestatie op
dit onderdeel was 6.05 meter. Op de
150 meter liep Milan een nieuw persoonlijk record in een tijd van 20.7
seconden en hij eindigde de avond
met een 600 meter die hij liep in
1.42.70 minuten. Lotte Jansen liep
een uitstekende 150 meter en finishte na 22.1 seconde. Ook liep zij
een sterke 600 meter waarbij ze wederom liet zien dat ze over een sterk
eindschot beschikt. Haar tijd was
1.52.22 minuten.
Nienke van Dok begon deze avond

Pen en papier in de aanslag

den Berg zich vorig jaar als een volleerd juwelier zo’n beetje al het zilverwerk toe-eigende, is de rest van
het deelnemersveld gretiger dan
ooit. Een deelnemersveld dat op
woensdag 29 juni door loting onderverdeeld zal worden in 20 (nieuwe) ploegen. De loting, die begint
om 20.00 uur, is tevens de eerste
gelegenheid voor deelnemers om
het inschrijfgeld te voldoen en het
‘briefpapier’ op te halen. Daarnaast
is de Tourdirectie verheugt dat
dochterorganisatie ASO in Frankrijk ook dit jaar weer voor een uniek
parcours heeft gezorgd. Hoogtepunt dit jaar is de rit naar de Mont
Ventoux, waar begin juni de Tour du
ALS nog verreden werd in strijd tegen een verschrikkelijk spierziekte. Froome, Quintana en Contador
hebben alvast beloofd voor spektakel te gaan zorgen. Greipel, Kittel en Cavendish zullen zich in de
massasprint mengen. Wereldkampioen Peter Sagan heeft aangekon-

Micky Bek van AV Aalsmeer in actie.
Foto: Erik Witpeerd

Victor van Schie
wint dartavond

De Tour de Kwakel staat
weer voor de deur
De Kwakel - Brieven schrijven, het
lijkt iets uit een ver verleden. En
toch zullen in juli elke dag weer 100
mensen in en rond De Kwakel zich
er aan wagen. Om deze vervolgens
niet te posten in een oranje brievenbus, maar in een blauwe melkbus.
Waarna zij elke keer weer de hoop
koesteren dat hun brief de volgende dag een ‘gouden lap’ blijkt te zijn.
U begrijpt het al, de Tour de Kwakel
staat weer voor de deur. Locatie is
uiteraard weer het Tourhome op erve Vlasman. Een oud ketelhuis waar
de tijd stil lijkt te staan, maar op
een gezellige vrijdagavond ongenadig hard weg tikt. De meest felbegeerde prijzen blijven de leiderstruien. Er zullen weer blinde poulen zijn,
hapjes van Gerda en een barbecue.
Maar boven alles staat de gezelligheid, die de groep dit jaar voor de
61e keer gaat waarborgen.
Verandert er dan helemaal niets dit
jaar? Het gros van de deelnemers
hoopt van wel. Nadat Cynthia van

met pech. Op de 150 meter viel tijdens haar race de elektronische tijd
uit, zodat ze hier geen tijd toegewezen kreeg. Dat ze zich niet uit het
veld liet slaan bleek tijdens haar razendsnelle 600 meter waar ze de
rest van het veld op geruime afstand
zette en in een nieuw persoonlijke
record finishte van 1.43.50 minuten.

Weer veel zilverwerk voor Cynthia dit
jaar? Foto: Dirk Plasmeijer
digd zijn tweede plaatsen van vorig
jaar in te gaan ruilen voor overwinningen, maar of De Kwakelse deelnemers dat geloven...
Tot slot wil de Tourdirectie haar gele Tourpet (voor de beste ploeg) alvast afnemen voor Myra en Willem
Wahlen. Honderd brieven op een
dag ontvangen is één, maar deze
allemaal van een gepast antwoord
voorzien (in punten) een zeer grote prestatie!

Aalsmeer - De laatste darts competitie is gespeeld en deze is gewonnen door Victor van Schie, die
de hele avond een prima uitgooi
had. Sebastiaan Dolk is tweede geworden, ook al verliep het bij hem
niet allemaal zo best. De één wist
hij wel bij iedere beurt te vinden,
maar zoals het vaak gebeurd, als
je hem dan als laatste voor de dubbel hebt en je moet de één gooien,
dan lukt het natuurlijk niet. De derde plaats was voor Kees de Lange,
die een aanloop nodig had. In het
begin van de avond zag het er niet
naar uit dat hij hoog zou scoren.
Maar, eenmaal warm gegooid, ging
het gestaag. De darters hebben nu
vakantie. Het nieuwe seizoen begint op dinsdagavond 6 september.
Inschrijven kan vanaf 19.45 uur, de
competitie begint om 20.15 uur. Wil
je dan ook komen darten? Iedereen vanaf 16 jaar, is welkom. Deelname kost 2.50 euro per avond. De
dartcompetitie wordt gespeeld in
‘t Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.

