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Elke dag het laatste
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Ben jij onze nieuwe collega?
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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
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

BRO: Ruimte voor tweede
supermarkt in Kudelstaart!
Aalsmeer - Op verzoek van inwoners en naar aanleiding van een
door de raad ingediende motie
heeft het college van burgemeester en wethouders een uitgebreid
onderzoek laten instellen naar de
haalbaarheid van een tweede supermarkt in Kudelstaart inclusief
het zoeken naar een geschikte locatie hiervoor. De uitkomst zal inwoners van Kudelstaart niet verbazen,
zelfs verheugen, in Aalsmeer zal een
zucht klinken. Nog een supermarkt.
Want ja, er is plaats voor een tweede super, zeker gezien het aantal inwoners in Kudelstaart. Niet gedacht
moet worden aan grote ketens als
de Lidl of de Aldi, die hebben toch
geen interesse. Adviesbureau BRO
raadt aan te kiezen voor een zogenaamde ‘merkendiscounter’. Dit zijn
(zeer) prijsvriendelijke supermarkten met circa 5.000 tot 10.000 producten. Formules als Dirk, Vomar
en Hoogvliet behoren tot deze categorie.
Nabij winkelcentrum
Ondanks de plannen van de huidige Albert Heijn om uit te breiden
blijft er ruimte voor een tweede supermarkt. BRO concludeert dat het
aanbod in Kudelstaart zeer beperkt
is, zeker in vergelijking met kernen met een inwonertal van 7.500
tot 10.000 mensen. Voor de locatie van de tweede super van ongeveer 1.000 tot 1.200 vierkante meter groot wordt de voorkeur gegeven aan een plek nabij het huidige
winkelcentrum. Er zijn in deze twee
kansrijke locaties voor handen. Er
zijn globaal twaalf plekken bekeken,
zowel rond het centrum als daarbuiten. Uiteindelijk zijn er vijf geselecteerd waarvan drie in de nabijheid
liggen van het centrum (voormalige
bibliotheek, basisschool De Graan-

korrel en de Proosdijhal). Er zijn
hierover al gesprekken gevoerd met
de gemeente, de winkeliersvereniging, de dorpsraad, de school en de
uitbater van de sporthal. Naar aanleiding van de gesprekken is de locatie Stichtse Pad (nabij het centrum) als locatie voor nader onderzoek toegevoegd. De ruimte hier is
echter beperkt, de grond is in eigendom van een projectontwikkelaar en
de kosten zullen hoog zijn vanwege
de noodzaak van het bouwen van
een parkeervoorziening.
Verdwijnen deel groen
De invloed op de woonkwaliteit van
naastgelegen woningen is echter relatief klein. De supermarkt op
de plek van de voormalige bibliotheek (nu jongerencentrum) situeren, op de hoek van Graaf Willemlaan en het Robend, zal wel degelijk
invloed hebben op de omwonenden hier. Er wordt zelfs protest verwacht vanwege het moeten verdwijnen van een deel van het groen hier.
Qua ligging scoort deze locatie wel
hoog vanwege de dichte nabijheid
van het winkelcentrum. Een belangrijke kostenpost is hier de noodzakelijke aanleg van een ondergrondse parkeervoorziening. De meerkosten kunnen deels terug verdiend
worden door realisatie van woningen boven de winkel.
Locatie De Graankorrel
De locatie van De Graankorrel ligt
ten zuidoosten van het centrum, direct aansluitend aan het parkeerterrein langs de Einsteinstraat en leent
zich volgens het onderzoekbureau
uitstekend voor een tweede supermarkt. Het schoolbestuur is bereid
in gesprek te gaan over een nieuwe
locatie. BRO is alvast op zoek gedaan voor de basisschool en noemt

de locatie Westeinderhage of het
gebied tussen de Hoofdweg en de
Romeijnstraat kansrijk. Een andere
mogelijkheid is nieuwbouw van een
multifunctioneel centrum op de locatie van de Proosdijhal. Het is de
onderzoekers opgevallen dat deze
al redelijk gedateerd is en op korte
termijn aan groot onderhoud toe is.
De tweede supermarkt kan ook op
de plek van de sporthal, die op circa
175 meter vanaf het winkelcentrum
ligt. De nieuw te bouwen Proosdijhal kan gerealiseerd worden bij de
andere sportvoorzieningen aan de
Wim Kandreef. De onderzochte vierde en vijfde locaties zijn Westeinderhage (tussen de Heren- en Bilderdammerweg) en bij sportpark
Kudelstaart, in de oksel van de Ambachtsheerweg en de Bilderdammerweg. Het onderzoeksbureau
raadt beide af, respectievelijk dure
grond en geen interesse vanuit supermarktorganisaties.
Concrete interesse
BRO concludeert dat de locaties
van De Graankorrel en de voormalige bibliotheek het meest geschikt zijn, maar geeft de voorkeur
voor de plek van de basisschool. Het
even geopperde idee om in de Edisonstraat de tweede supermarkt te
bouwen met daarboven een nieuwe sporthal klinkt wel als een uitdaging, maar sluit het bureau uit vanwege mogelijke parkeerpieken op
zaterdag.
Het is uiteindelijk aan de inwoners van Kudelstaart en de beslissing van de gemeenteraad, want
vanuit de drie supermarktconcerns
waarmee gesproken is, hebben er
twee concrete interesse! Wat zou
het worden? Een derde Hoogvliet of
komt Dirk stunten...
Door Jacqueline Kristelijn
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Politie zoekt getuigen

Lotenverkoper overvallen
door twee straatrovers
Kudelstaart - Op woensdag 14 juni
is rond kwart voor zeven in de avond
een 69-jarige man uit Kudelstaart
overvallen door twee straatrovers in
de Schweitzerstraat, op het parkeerterrein tussen de huizen. De inwoner had nog twee boekjes met loten
van de Zonnebloem en was huisaan-huis gegaan om deze nog te
verkopen. Hij werd op weg naar zijn
huis benaderd door twee jongens,
die beiden een zwarte helm droegen. Ook droegen beiden een blauwe jas met een witte streep, een
vaag logo en ook in wit het woord
Amstelveen. De overvallers zijn vol-

Billenmepper:
Getuigen gezocht
Aalsmeer - Op dinsdag 13 juni
rond 21.55 uur is een vrouw hard op
haar billen geslagen door een man
voor de supermarkt in de Ophelialaan. In de super zijn twee man-

gens de man ongeveer 20 jaar oud
en hebben (gezien aan de handen)
een donkere huidskleur. De een is
rond 1.85 meter lang en heeft een
fors postuur. De ander is kleiner, ongeveer 1.70 meter lang, en heeft een
normaal postuur. De twee gingen er
vandoor met hun buit, 40 euro, op
een zwarte scooter zonder scherm
en met een gele kentekenplaat. De
politie heeft een buurtonderzoek
gehouden. De twee zijn al eerder in
de wijk gezien. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via 09008844.
nen gezien, waarvan de een de ander een aantal keren tegenhield om
niet te slaan. Eenmaal buiten kon de
man zich waarschijnlijk niet meer
inhouden. De politie hoopt getuigen
te kunnen spreken, die meer informatie hebben over de twee mannen. Ze reden weg in een ‘vierkante’
blauwe cabrio. De politie is bereikbaar via 0900-8844.

“Gewoon doorgaan met ademhalen”
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Annie Voordenhout-Alderden
viert 100ste verjaardag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
juni werd mevrouw VoordenhoutAlderden honderd jaar oud. De dame in kwestie zit in de woonkamer
van zorgcentrum ’t Kloosterhof te
wachten op het bezoek van locoburgemeester Ad Verburg. Stipt om
11.00 uur komt hij binnen met een
mooie bos bloemen, met gele alstroemeria’s, rozen, gerbera’s en lelies. “Erg mooi hoor, erg mooi”, knikt
mevrouw. Er wordt gezocht naar
een mes om de grote slagroomtaart,
die ook namens de gemeente is bezorgd, aan te snijden. Ook nu weer
reageert mevrouw direct (en ietwat
ondeugend): “Kunnen we jullie allemaal aan het mes rijgen!” Bij de
tijd is de dame op leeftijd zeker, lichamelijk gaat het echter niet meer
zo soepel. Lopen gaat niet meer, het
gehoor gaat achteruit en ook het
zicht is niet zo best. Op de vraag van

bezoeker Jaap van Leeuwen, waarmee ze wekelijks een glaasje boerenjongens drinkt, wat ze nog graag
voor haar verjaardag had gehad,
zegt ze dan ook: “Dat ik weer goed
kan zien!” En hoe het kan dat ze
toch zo oud is geworden antwoordt
zij: “Gewoon doorgaan met ademhalen. Mijn moeder kon vroeger lekker koken hoor. Ik at altijd wat de
pot schafte. Paling met stroop of een
biefstukje met jus en een broodje
om lekker te dopen. Helaas lukt dat
kauwen niet zo goed meer. Er is wat
met mijn gebit.” Mevrouw Voordenhout kwam een eeuw geleden ter
wereld in de Rozenstraat als Annie
Alderden. “In huize De Mier. Ik ben
om één uur geboren. Ik heb de lagere school, de ULO en de tuinbouwschool gedaan en werkte later op
kantoor als stenotypiste. Mijn vader
had een kwekerij op het Schinkel-

dijkje. Hij is zelf 103 geworden, maar
zei tegen mij als kind altijd: Zus, jij
wordt niet oud.’ Nou als ik ‘boven’
kom straks zal ik tegen hem zeggen;
hier ben ik eindelijk.”
Bijna naar Olympische Spelen
Toen Annie trouwde met Bart Voordenhout verhuisde ze van Aalsmeer,
naar Amstelveen en Amsterdam en
daarna naar Brabant. Na zijn dood
ging ze een tijd met zijn broer Arie.
Er zijn geen eigen kinderen gekomen, wel een stiefdochter die al jaren in Zwitserland woont. Twaalf jaar
geleden kwam ze terug in Aalsmeer.
“Ik reed toen nog auto en heb even
staan kijken of ik het hier wel wat
vond.” Ad Verburg vraagt nog naar
de hobby’s van mevrouw, waarop ze
antwoordt: “Vroeger was ik erg goed
in zwemmen. Vooral de rugslag. Ik
ben nog getest om mee te doen

aan de Olympische Spelen in 1936
in Berlijn, maar dat lukte net niet. Ik
zwom toen al in Het Oosterbad en
trainde in een zwembad aan de Heiligeweg in Amsterdam. Ja, altijd alles op de fiets.” “Zo, dus we hadden
bijna een olympisch kampioene in
ons midden”, zegt Verburg. “Ja, bijna
wel. Ik wilde steeds winnen, maar
helaas ging dat niet altijd.”
Over het feit dat mevrouw de oorlog zeer bewust heeft meegemaakt
zegt ze: “Ik heb er weinig last van
gehad. Wij hadden altijd aardappelen en groente op de kwekerij. En
ik heb Duits leren praten omdat

ik wel eens zwom met Duitse soldaten. Dat was ook in het Oosterbad.” ’s Middags wordt het verjaardagsfeest uitgebreid gevierd in het
huis. Mervrouw Voordenhout tot
slot: “Mijn kleindochters met aanhang komen over uit Zwitserland en
ook onze oude buurtjes uit Brabant
komen op bezoek. Verder zijn mijn
nicht en enige neef met zijn vrouw
er ook. Ik heb er echt zin in. Lekker een hapje en een drankje. Voor
mij het liefst brandewijn en een bitterballetje!”
Door Miranda Gommans
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Kinderen spelen hoofdrol
in musical ‘Esther’

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Aalsmeerse
Cama Gemeente
Tel. 0297-341900

25 juni
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Themamiddag Amsterdam
in Inloopcentrum
Aalsmeer - Tijdens de themamiddag in het Inloopcentrum voor ouderen komt aanstaande vrijdag 23
juni ‘Amsterdam van 1960 tot 1969’
aan de orde. Door de jaren heen is
Amsterdam uitgegroeid tot een toeristische trekpleister van wereldformaat. De hoofdstad is altijd al in beweging geweest. Nou was het vroeger niet zo druk als nu, maar de stad
kent veel bewoners en veel bezoekers. In de jaren zestig werd bijvoorbeeld de IJtunnel aangelegd en
de Vrije Universiteit. In deze jaren
hebben ze genoeg moeten afbreken, zoals de galerij van het afgebrande paleis voor Volksvlijt. Er worden beelden getoond die interessant, mooi en herkenbaar zijn. Ook
kampten studenten in de jaren zes-

tig al met een te kort aan kamers. Er
zullen diverse beelden worden getoond, een fragment over de huisvuilinzameling of de krotten en krotwoningen die in Amsterdam stonden. Na de wandeling start de themamiddag om 14.30 uur met een
kop koffie of thee en worden gezellig met elkaar herinneringen opgehaald. Mocht u willen mee lunchen?
Dat kan! U bent van harte welkom
om 12.30 uur om aan te schuiven.
Iedere vrijdag is er een volledig dagprogramma met lunch bij het Inloopcentrum voor senioren in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Voor vragen kan contact opgenomen worden via 06-22468574 of
stuur een mail naar: emillenaar@
zorcentrumaelsmeer.nl

Privé-zwembad op de Poel

Aalsmeerderbrug - Zondag 25 juni is om 16.00 uur de Musical ‘Esther’ te zien in de Levend Evangelie Gemeente. Iedereen is welkom
om te komen kijken. In deze musical
spelen kinderen van 4 tot 12 jaar de
hoofdrol. Zij studeren deze prachtige musical in één dag tijd in samen
met professionele acteurs, zangers
en dansers van theatergroep De
Vliegende Speeldoos.
De musical is gebaseerd op het bij-

Aalsmeer - Menigeen zoekt met het huidige warme weer verkoeling op
de Westeinderplassen. Zo ook Hugo Roelink, die het met zijn vrienden echter enigszins hogerop zocht in een privé-zwembad aan boord van dekschuit
James Pont. Het varende zwembad op de Poel trok veel bekijks!

Bas waar ben je?
Aalsmeer - Sinds dinsdag 13 juni wordt kater Bas vermist. Bas is
een Europese korthaar en cypersrood van kleur. Hij heeft een witte
bef, witte teentjes, mist een stukje
uit zijn linkeroor en heeft een hangbuik. Bas is 15 jaar oud en zijn baasjes missen hem enorm. Hij woont in
de Sweelinckstraat 21 in de Hornmeer. Wie iets weet over Bas wordt
verzocht contact op te nemen met
Belia Peters via 06-12673002.

Ook in Aalsmeer en Kudelstaart

Collecteren voor meer
natuur in Nederland
Aalsmeer - Van maandag 26 juni
tot en met zaterdag 1 juli gaan duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten collecteren in het hele
land. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de bescherming en aankoop van natuurgebieden bij jou in de buurt. Als je aan
de natuur wilt geven, is dit een goed
moment. Want Natuurmonumenten is de enige organisatie in Nederland die aan de deur collecteert
voor de natuur. Voor het eerst collecteert Natuurmonumenten in juni,
de maand waarin alles in bloei staat
en bijna iedereen er op uit trekt in
de natuur.
Meer natuur
Hoe meer mensen iets bijdragen,
hoe groter de opbrengst voor de natuur. En dat betekent meer natuur in de vorm van grotere en robuustere gebieden - en dus meer grutto’s, meer kraanvogels, meer otters,
meer vlinders, meer bijen en andere soorten.
En het betekent ook meer ruimte
voor mensen zelf. Want ook mensen hebben de natuur nodig. “De
natuur blijft in ons land onder druk
staan. Daarom willen we onze gebieden de komende jaren verder
uitbreiden, aan elkaar verbinden en
verstevigen”, benadrukt Marc van
den Tweel, algemeen directeur van
Natuurmonumenten. “Een robuus-

te natuur betekent dat kwetsbare
planten en dieren de ruimte krijgen
zich te herstellen.”
10.000 vrijwilligers
In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 10.000 vrijwilligers van deur
tot deur met een collectebus. Ook
in Aalsmeer/Kudelstaart. ”De natuur in mijn eigen omgeving inspireert me het meest. Daarom organiseren wij de collecte voor Natuurmonumenten in Aalsmeer en Kudelstaart”, zeggen wijkcoördinatoren Menno Wiersma (Dorp), Allard
Kernkamp (Kudelstaart) en Jan van
der Meer (Oost) enthousiast. “Wij,
mensen, hebben daar ook baat bij.
We sporten, spelen, wandelen, genieten en komen op adem in de natuurgebieden. Daaraan kunt ook u
een kleine (of grote) bijdrage leveren als een van de vele collectanten
van Natuurmonumenten bij u aanbelt.”
Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 725.000 leden en
donateurs en bijna 200.000 kinderen die lid zijn van OERRR. Zij hebben een gezamenlijk doel: opkomen
voor natuur in Nederland. Daarom
verwerft en beheert Natuurmonumenten natuurgebieden. De natuurgebieden zijn bijna allemaal toegankelijk voor publiek.

Oost-Inn: Inloop
en quilten
Aalsmeer - Woensdag 28 juni van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. En belangstellenden
kunnen meedoen met het quilten of
met een ander handwerk. De kof-

Viering in Oud
Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 juni
wordt weer een viering voor iedereen gehouden in de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg. Voorganger in de dienst is pastor Rudolf Scheltinga uit Egmond. Het orgel wordt bespeeld door Richard
de Beer en de schriftlezingen worden verzorgd door Lisette Visser. De
viering begint om 16.00 uur. Tijdens
deze dienst is er slechts één kollekte bestemd voor de eigen kerk (renovatie fundamenten en toren). Na
afloop staan koffie en thee klaar.

Rondleiding over
Zorgvlied

Gezellig en smakelijk samenzijn

Barbecue in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Al voor het vijfde jaar
is er een barbecue georganiseerd
voor de bewoners van het Kloosterhof. Deze keer op vrijdag 16 juni en
ook nu weer aangeboden door de
‘Vrienden van het Kloosterhof’. In de
mooi aangeklede nieuwe zaal genoten circa veertig personen van het
lekkere eten, verzorgd door Horecateam Jan Kerzaan. Ook de bewoners van de Hofkamer en de Bloe-

menhof smulden op hun afdeling
mee. Er was vrolijke muzikale begeleiding door DJ Dik Resoort, die ook
regelmatig op zaterdagmiddag muziek in het Kloosterhof verzorgt. Er
werd vrolijk meegezongen en zelfs
de beentjes gingen van de vloer en
de polonaise werd ingezet. Al met al
een gezellig en smakelijk samenzijn
waar iedereen met plezier op terugkijkt. Volgend jaar zeker weer!

Overblijf-moeders Bianca en
Mattine in zonnetje gezet
Kudelstaart - Al 14 jaar lang verzorgen Mattine en Bianca, namens
kinderopvang Snoopy, de overblijf
op de Antoniusschool. Alle overblijf
kinderen hebben daar een hele leuke overblijftijd tussen 12.00 en 13.00
uur. Dit komt mede door de enthousiaste overblijfkrachten die er werkzaam zijn.

Mattine en Bianca hebben dit werk
14 jaar lang gedaan en dit bewijst
dat het ook heel erg leuk is om te
doen! Kinderopvang Snoopy heeft
ze daarom afgelopen dinsdag 20
juni in het zonnetje gezet met een
bloemetje en een cadeaubon om ze
te bedanken voor hun jarenlange
inzet en enthousiasme!
Kinderopvang Snoopy verzorgt de
overblijf op de Antoniusschool en is
nog op zoek naar vrijwilligers voor
het nieuwe schooljaar. Lijkt het je
leuk, neem dan contact op met
Nouchka via Kinderopvang Snoopy.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 24 juni gaan de
leden van Drumfanfare Melomanie en
handboogvereniging Target weer huis
aan huis oud papier ophalen. De lopers

belboek ‘Esther’. Het gaat over een
gewoon meisje dat koningin wordt
en als enige nog haar volk van de
ondergang kan redden. De vraag
is: Durft ze dat te doen, met gevaar voor eigen leven? De voorstelling begint om 16.00 uur en wordt
gespeeld in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug.
Meer informatie en kaartverkoop
via www.leg.nl.

Amstelveen - Op woensdag 28 juni geven Marcel Bergen en Irma
Clement een zomeravond rondleiding over begraafplaats Zorgvlied.
De twee uur durende rondleiding is
een funeraire ontdekking langs oude graven, rijksmonumenten, grafsymboliek en monumentale bomen. Aanvang: 19.00 uur (tot ongeveer 21.00 uur) Verzamelen bij de
witte kantoorvilla. Deelname 10 euro per persoon (inclusief koffie of
thee). Reserveren bij Zorgvlied: via
020-5404927 of zorgvlied@amstelveen.nl

Mantelzorg zoekt
zomervrijwilligers
Aalsmeer - De zomer komt eraan!
Met mooi weer horen de medewerkers van Mantelzorg & Meer nog vaker van chronisch zieken of mensen
met een beperking: “Ik zou zo graag
even lekker naar buiten gaan.” Bent
u iemand die graag wandelt, fietst,
winkelt, of gewoon lekker in het
park zit?Wilt u een keer per week of
twee weken een paar uurtjes samen
met een chronisch zieke of iemand
met een beperking op pad? U doet
hem of haar en zijn of haar mantelzorger een groot plezier. De Coördinator Vrijwilligers van Mantelzorg
maakt graag kennis met u/jou. Samen bespreekt u wat u wilt en wie
het best bij u past. Mantelzorg biedt
training, professionele begeleiding
en reiskostenvergoeding. Voor informatie en aanmelden kan contact
opgenomen worden met Mantelzorg & Meer via 020-3335353, via email info@mantelzorgenmeer.nl of
Voor méér lokaal
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

hopen natuurlijk weer dat alle inwoners het papier in tilbare dozen aan de
rand van de weg plaatst. De opbrengst
van het oud papier komt ten goede aan
beide verenigingen. In de maand juli wordt er in verband met de vakantie geen oud papier opgehaald. Na de
zomervakantie is de eerstvolgende ophaalronde zaterdag 26 augustus.

fie en thee staan klaar! Iedereen is
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Het is de laatste ontmoetingsochtend voor de zomervakantie. Vanaf
woensdag 6 september is het dan
weer elke woensdag Oost-Inn-dag!
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Rugzak vermist
Aalsmeer - Vincent Huis: Geslaagd! Rugzak aan de vlag, zoals
iedereen doet. Maar helaas, nog
wel de vlag, maar niet meer de rugzak (Northface, zwart) aan de mast.
Wie brengt de rugzak terug naar Uiterweg 134? Leg deze maar weer bij
de boot. En bedankt voor het lenen.
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Zaterdagavond swingen!

AGENDA

Bandjesavond met de ‘Soul
Solution’ op Raadhuisplein
Aalsmeer - Op zaterdag 24 juni organiseren café Bar Joppe, bar restaurant de Praam, restaurant het
Wapen van Aalsmeer en restaurant de Jonge Heertjes in samenwerking met ondernemersfonds
Meer Aalsmeer weer een gezellige Bandjesavond op het Raadhuisplein in het Centrum. In de ochtend
kan nog geparkeerd worden op het
plein, maar vanaf de middag wordt
het plein omgetoverd tot een mooie
feestlocatie. De Bandjesavond start
om 20.00 uur. Het podium staat dit
jaar voor het gemeentehuis met aan
beide zijden van het plein bars waar
je terecht kan voor een frisje, een
lekker biertje en ook aan de liefhebbers van een goed glas wijn is natuurlijk gedacht. De band ‘Soul Solution’ staat garant voor een swingend topfeest met oude vertrouwde
soulkrakers. Leadzanger David Dam
is rasmuzikant, singer-songwriter
en performer pur sang. Hij maakte
een verpletterende indruk op de jury
en het publiek bij The Voice of Holland! Dus zorg dat je erbij bent!
Voor het goede doel
De geplande Spinning Estafette

welke Ondernemend Aalsmeer in
samenwerking met KWF Aalsmeer
wilde organiseren op 24 juni gaat
helaas niet door omdat er te weinig
aanmeldingen zijn. De organisatie
van Bandjesavond heeft daarom besloten een deel van de opbrengst te
schenken aan het KWF. Ook iets bijdragen aan het goede doel? Overgebleven muntjes kun je na afloop
doneren in de speciale collectebussen.
Huishoudelijke mededelingen
Bandjesavond is gratis toegankelijk. De avond start om 20.00 uur en
duurt tot klokslag 01.00 uur. De organisatie raadt aan om zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen, fietsen graag parkeren op het
Drie Kolommenplein. De politie zal
streng optreden tegen wildplassers
en ook het meenemen van eigen
drank op en rond het Raadhuisplein
is verboden. Net als vorig jaar is er
muntjesverkoop. Dit jaar zijn er natuurlijk meer muntenhokken waar
je ook kunt pinnen, meer toiletten
en de EHBO, afdeling Aalsmeer is
van de partij. Voor meer informatie:
www.meeraalsmeer.nl

Gevarieerd muzikaal spektakel

Volgende week: ‘Muziek aan
de Oever’ op Surfeiland
Aalsmeer - De Westeinder Waterweek is een begrip in Aalsmeer. De
editie van 2017 krijgt een heel bijzondere opening met het concert
‘Muziek aan de oever’. De amateurkunst van Aalsmeer bundelt hiervoor de ‘muzikale krachten’. En volgende week donderdag, 29 juni, is
het al zo ver! Vanaf 20.00 uur zal het
spektakel aan het water losbarsten.
Diverse Aalsmeerse verenigingen
brengen met een projectkoor, orkest en solisten een spetterend muzikaal programma. Het repertoire is
zeer variërend: van ABBA tot zeemansliederen en van Trijntje Oosterhuis tot Georg Friedrich Händel.
Op het terrein van het Westeinder
Paviljoen is dit spektakel vanaf het
water en het strandje te volgen. De
kwaliteit van uw (zit)plaats bepaalt
u zelf. Neem een stoel of een kussentje mee.
Zingen, swingen en genieten
Het koor en orkest, onder leiding
van Martin van der Brugge, zorgen
voor de muziek. Zij nemen de be-

zoekers mee door een zeer afwisselend muzikaal landschap. Soms om
stil van genieten, bij andere nummers zal het bijna onmogelijk zijn
om niet mee te zingen, te klappen of
te dansen. De verenigingen die deel
uitmaken van dit nieuwe spektakel ‘Muziek aan de Oever’ zijn Muziekvereniging Flora, smartlappenkoor Denk aan de Buren, Aalsmeers
Harmonie, Sursum Corda, ACOV,
Caritas Aalsmeer en vele andere
Aalsmeerse muzikanten.
Repetities in volle gang
De afgelopen weken werd er door
deze verenigingen al flink gerepeteerd in de The Beach en in De Oude Veiling. Het resultaat is te bewonderen op donderdagavond 29
juni van 20.00 tot 22.00 uur op Surfeiland Vrouwentroost naast restaurant het Westeinder Paviljoen aan
de Kudelstaartseweg. Iedereen is
welkom en de entree is gratis. Onder het ‘toeziend oog’ van de watertoren wordt dit puur genieten: Mis
het niet!

Optreden broers Hein en
Harry Meijer met Plaspop
Aalsmeer - Hoe leuk is het om op
een eiland een optreden te verzorgen voor publiek dat vanuit bok,
botter, kajak, kotter, praam, schoener, sloep, speedboot, vlet, zeilboot
(onwillekeurig, op alfabetische volgorde) of ander vaartuig geniet van
de muziek en de prachtige omgeving! Een retorische vraag voor de
gebroeders, Harry en Hein Meijer.
Geboren en getogen in Kudelstaart.
Van jongs af aan vaak op de Poel
te vinden en twintig jaar samen
gespeeld in de Little Boogie Boy
Bluesband.
Als een gelegenheid als deze zich
dan aandient, dan is de voorpret
groot. Harry en Hein waren vorig
jaar nog bezoeker samen en voeren
met hun vrouwen en vrienden op de
Poel om te genieten van de verschillende bands. Dat is geweldig goed
gelukt. De avond werd afgeslo-

ten bij café Joppe en Hein en Harry hebben elkaar toen plechtig beloofd het niet meer zo bont te maken met Plaspop.
Die belofte gaan ze dit jaar waarmaken. Zij zullen zich voor de volle 100% inzetten om het publiek te
vermaken. Hein en Harry zijn allebei in bezit van gouden keeltjes, al
moeten deze af en toe worden gesmeerd.
Heb je zin om een bijna uniek bluesoptreden van de gebroeders Meijer
bij te wonen? Kom dan gezellig naar
het Torregat tijdens Plaspop op zaterdag 8 juli op de Westeinderplassen. Harry op de drums en Hein
op gitaar en zang. Alle optredens
(op totaal zes locaties) starten om
20.30, 21.30 en 22.30 uur. De slotact
is om 23.15 uur in de Koddespoel.
Kijk voor meer informatie op www.
plaspopaalsmeer.nl.

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - De Aalsmeerse watertoren is komende zondag 25 juni
geopend voor alle belangstellenden.
Het is interessant om dit Aalsmeerse rijksmonument van binnen te bekijken en voorlichting te krijgen hoe
de werking binnen de toren heeft
plaatsgevonden. Uiteraard is er de
gelegenheid om naar boven te klimmen en vanaf 50 meter hoogte heeft
men een 360 graden uitzicht over
Aalsmeer en de verre regio.
De watertoren, die tot begin jaren
negentig heeft gefungeerd als drukverhoger binnen het drinkwater leidingssysteem van Aalsmeer en omliggende plaatsen, ziet er grotendeels nog hetzelfde uit als de oorsprong.
In 1926 is gestart met de bouw van
deze hoge toren en men begon met
het heien van maar liefst 452 palen
van 15 meter lengte. Daarop werden onder andere de enorme kolommen gebouwd, die de twee bovenbekkens moesten gaan dragen.
Het eerste bekken wat men tegenkomt is er één van ruim 460.000 liter en het bovenste bekken maar
liefst ruim 530.000 liter. Deze bekkens waren vroeger geheel gevuld
met leidingwater, dat gehaald werd

vanuit de duinen aan de kust.
Onder de begane grond ligt nog een
derde bekken van 146.000 liter, zodat de totale voorraad water de miljoen liter overschreed.
De stoere watertoren heeft zich altijd geweerd tegen onstuimige
weersomstandigheden: zelfs stormen met windkracht 10 en méér
kon de toren hebben. Tijdens de
oorlogsjaren had de toren geluk,
ondanks de nabijheid van Schiphol
dat een mikpunt zou kunnen zijn, is
de watertoren ongeschonden deze
jaren doorgekomen. In tegenstelling
tot veel andere watertorens in den
lande, die zwaar beschadigd werden.Aalsmeer is trots op haar watertoren en de mensen van de beheersstichting zorgen er voor dat iedereen er zoveel mogelijk gebruik
van kan maken. Deze zondag is de
watertoren geopend tussen 13.00
en 17.00 uur. Wil men naar boven
dan zijn de kosten voor de kinderen
1 euro en voor volwassenen 2 euro.
Wil men een keer apart met een
groep de watertoren bezoeken en
beklimmen, dan kan dit ook geregeld worden. Stuur een mailtje naar
info@aalsmeer-watertoren.nl voor
het maken van een afspraak.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

AANBIEDING:

Gitaarrek
(voor 3 gitaren)

€ 53,-

KOOPJE:

€ 169,-

TIP:

'Nuvo' blokfluit
(kunststof)

Viool 'Leonardo'
(1∕2, 3∕4 en 4∕4) vanaf

€ 9,95

Ook verhuur van
geluidsapparatuur

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

Zondagmiddag livemuziek

Johnny Mastro and Mama’s
Boys (USA) in The Shack
Oude Meer - The boys are back in
town! Sommige bands behoeven eigenlijk geen introductie meer, maar
voor de mensen die deze band nog
nooit gezien hebben: Zondag 25 juni in The Shack een optreden van
de vet doorgesmeerde rockmachine Johnny Mastro and Mamas
Boys! Een regelrechte sensatie, ze
doen in Amerika 250 shows per jaar.
Johnny Mastro and Mama’s Boys is
een band die garant staat voor een
heerlijk potje ruige blues en is ontegenzeggelijk een van de smerigste en beste bluesrock bands! Johnny Mastro & Mama’s Boys worden
vergeleken met wijlen Lester Butler en diens Red Devils en daar valt
veel voor te zeggen, want deze heren maken net als de rode duivels
uit de klei getrokken bluesrock die
soms ook wel een beetje doet denken aan Howlin’ Wolf, Little Walter,
Hound Dog Taylor, Paul Butterfield,
maar vooral de Red Devils. Een fantastische stem, een mondharmonica die aan stukken wordt geblazen en vooral geweldig gitaarwerk
van Smoke. Keer op keer weet deze
band, met Johnny als frontman geheel in de stijl van een van zijn grote voorbeelden Lester Butler, het
publiek van de sokken te blazen.
Rauw, doorleefd, en vol passie! The
Shack is dan ook supertrots dat hun

podium ieder jaar op de tourlijst van
deze waanzinnige band staat. Degene die ze eerder in The Shack gezien hebben, zullen deze band absoluut niet willen missen, en voor
de mensen die ze nog nooit gezien
hebben: Laat je deze kans niet ontglippen!
Lenny Kravtiz undercover
Niemand minder dan Ben Kribben,
bassist van Van Dik Hout heeft een
special band samengesteld, waaronder Rob Klerkx (van Moke), en
de groep is in het indrukwekkende repertoire van de talentvolle zanger en gitarist Lenny Kravtiz ingedoken. Die zo bekende hits als: Are
You Gonna Go My Way, Always on
the Run, Let Love Rule, It Ain’t Over
‘Till It’s Over en I’ll Be Waiting worden ten gehore gebracht. Vrijdag 30
juni wordt dus weer een avond om
in te lijsten met deze klasse-muzikanten op het Shack-podium met
Ben Kribben op bas, Sander Geurts
op zang, Rob Klerkx op drums, Ruard Sanders op gitaar en Patrick van
Herrikhuyzen op toetsen.
The Shack is op zondag 25 juni open
vanaf 15.00 uur. Aanvang Johnny
Mastro & Mama’s Boys is om 16.00
uur en de entree is 10 euro. Voor alle
info en: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Muziek
Zaterdag 24 juni:
* Bandjesavond op Raadhuisplein
met diverse optredens, o.a. optreden Soul Solution v/a 20u.
Zondag 25 juni:
* Musical ‘Esther’ bij Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg, Aalsmeerderbrug vanaf 16u.
* Band Johnny Mastro & Mama’s
Boys in The Shack, Schipholdijk 253
in Oude Meer v/a 16u.
Donderdag 29 juni:
* Muziek aan de Oever met optreden door verenigingen en smartlappenkoor op surfeiland, 20 tot 22u.
Vrijdag 30 juni:
* Optreden shantykoor De Brulboeien in wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart vanaf 14u.
* Lenny Kravtiz undercover in The
Shack, Oude Meer v/a 16u.
30 juni, 1 en 2 juli:
* Latin Jazz feest bij Nieuwe Meer,
Stommeerweg. Vrijdag en zaterdag
optredens v/a 21u. Zondag om 16u.
7 en 8 juli:
* Theatershow ‘We love 2017’ door
SV Omnia in Studio’s Aalsmeer. Vrijdagavond, zaterdag twee shows in
middag en één ‘s avonds.
Zaterdag 8 juli:
* Plaspop op diverse locaties in
Westeinderplassen vanaf 20u.
Films
Vanaf 22 juni:
* Avonturefilm ‘Transformers The
Last King’ in Bioscoop Aalsmeer.
Donderdag om 20.15u. Vrijdag en
zaterdag om 15.45u. en 21.30u. Zondag om 21.15u. Ook doordeweeks
voorstellingen.
Exposities
Vanaf 22 juni:
* Expositie ‘Vreemde vogels en rare snuiters’ in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Zaterdag opening om
16u. Te zien donderdag tot en met
zondag tussen 14 en 17u.
Zaterdag 24 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
* Zaterdag demonstratie kunstenaar
Zhou Le Sheng om 15u. in galerie
Sous Terre, Kudelstaartseweg. Expositie Flower Art tot 3 september.
24 en 25 juni:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag 10
tot 16.30u. Zaterdag 15u. veiling.
Tot eind juni:
* Kunstmaand ‘Ik Toon’ Hele maand
juni kunstwerken van amateurs in
etalages winkels Zijdstraat.
Tot en met 15 juli:
* Expositie Summer Dreams in studio Sunny Neeter, Hornweg 196d.
* Schilderijen van Ada Bruine de
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Bruin bij Eveleens Makelaardij, Punterstraat.
* Foto’s Bianca Tas in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart.
Tot en met 19 juli:
* Expositie schilderijen Connie Fransen in gemeentehuis.
Tot en met half augustus:
* Fotoexpositie Arjen Vos over kunstkasten in gemeentehuis om 16u.
Diversen
Donderdag 22 juni:
* Vitaliteits- en beweegdag in ‘t
Kloosterhof, Clematisstraat, 10-16u.
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 23 juni:
* Thema-middag over Amsterdam in
Inloopcentrum voor Ouderen in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Midzomernacht zwemmen in het
Oosterbad, Jac. Takkade, 19-00u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Broekhof Bedrijven Toernooi bij
FCA, Beethovenlaan vanaf 19.30u.
Tot en met 25 juni:
* Feestweek in Kudelstaart met dagelijks activiteiten in en rond het
Dorpshuis. Vrijdag Kudelstaart Kulinair vanaf 17u. Zaterdag familiedag.
Zondag 25 juni:
* Watertoren langs Westeinder open
van 13 tot 17u.
26 tot en met 30 juni:
* Zwemvierdaagse in het Oosterbad,
Mr. Jac. Takkade met dagelijks activiteiten, o.a. plankhangen.
Dinsdag 27 juni:
* Dagfietstocht OVAK Pedaalridders.
Start 10u. bij zwembad, Dreef.
Woensdag 28 juni:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Poeloversteek zwemmers Oceanus. Start vanaf 19u. vanaf Kempers
Leimuiden naar surfeiland.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15.
Start 19.45u. Inschrijven 19.15u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Vanaf 29 juni:
* Westeinder Water Week met donderdag bootje bouwen voor scholen
en zeilen op surfeiland en vrijdag 1
juli aquapalooza.
30 juni, 1 en 2 juli:
* Eredivisie zeilen op de Westeinderplassen.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Maandag 26 juni:
* Buurtschouw door Dorpsraad voor
Kudelstaart per fiets. Start om 20u.
bij Dorpshuis.
Woensdag 28 juni:
* Vrijwilligersavond KCA in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat v/a 20u.
Donderdag 29 juni:
* Raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Bloemen voor (Karin) Bloemen

Stoel aan de Poel ‘s middags
en ‘s avonds in Volle Bloei
Aalsmeer - Karin Bloemen wist
er vrijdag bij de onthulling van de
‘Stoel aan de Poel’ boven op het dak
van Sous-Terre Aalsmeer een gezellig feestje van te maken. De wijze
waarop zij zich liet bevrijden onder
de wolk van tule vandaan was enig.
Ontspannen improviserend wist zij
de genodigden van het Aalsmeer
Flower Festival om zich heen te verzamelen. En helemaal leuk werd het
voor de maker van de stoel Arjan
Dévos, waarmee gewoon even lekker spontaan gedold werd. En wat
zag Karin er weer prachtig uit. In
een klein uurtje kreeg zij er heel wat
fans bij. Bob van de Heuvel liet opnieuw zien wat voor een geweldige
vakman hij is. De prachtig theatraal
versierde stoel - die door zijn formaat iedereen transformeert tot lilliputter - en de uitbundig bloeiende pioenrozen rond het houten gevaarte paste exact bij dit moment
van de dag. Het bos pioenen dat de
cabaretière ’s avonds na het optreden van haar show werd aangeboden door Crown Theater en van arrangeur Bob mee naar huis kreeg
paste nauwelijks in haar armen. Het
was een verrassing die Bob niet al-

leen een zoen opleverde, maar ook
nog een mooi fotomoment op het
podium.
Avondprogramma met sterren
‘Volle Bloei’, de show waarvoor Karin
Bloemen van de theater recensenten met vele sterren werd beloond,
werd mogelijk gemaakt door de
vooraf geleverde prestatie van Peter van Eick (bedenker van de Stoel
aan de Poel) en Royal Flora Holland
die het personeel en zakenrelaties
trakteerde op een geweldig avondje uit. Goede muzikanten, een werkelijk schitterend decor van dwarrelende goed uitgelichte tulen gordijnen en een stralende Bloemenkoningin, die zoals de fans van haar
gewend zijn zich weer in de mooiste gewaden had gestoken. Er overigens ook geen enkele moeite mee
heeft er uit te zien als een onooglijke huissloof. Er werd weer heel wat
afgelachen om de gesproken soms
zeer rake teksten en men was stil bij
de zuiver gezongen gevoelige liedjes. Het werd een avond met fijn publiek, precies zoals de diva het had
bedoeld.
Janna van Zon

Film ‘Transformers: The
Last Knigt’ in Bioscoop
Aalsmeer - In de spectaculaire
nieuwe actiefilm ‘Transformers: The
Last Knight’ zijn de mensheid en de
Transformers in staat van oorlog. De
sleutel tot de redding van de toekomst ligt begraven in de geheimen van het verleden, in de verborgen geschiedenis van de Transformers op de planeet aarde. Optimus
Prime is verdwenen. Het lot van de
wereld komt in handen te liggen van
een onwaarschijnlijk gezelschap:
Cade Yeager, Bumblebee, een Britse Lord en een hoogleraar van Ox-

ford. Er kan maar één wereld blijven
bestaan: die van hen, of die van de
mens. De actie- en scieneefiction
film is geregisseerd door Michael
Bay. Te zien in Bioscoop Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade op donderdag 22 juni om 20.15 uur, vrijdag 23
en zaterdag 24 juni om 15.45 uur en
om 21.30 uur en zondag 25 juni om
21.15 uur. Ook op de volgende doordeweekse dagen. Kijk voor meer informatie over het filmaanbod en
voor het reserveren van tickets op
www.bioscoopaalsmeer.nl.
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‘Talenten van eigen bodem’

Melomanie in De Meerse

Rijsenhout - Op donderdagavond
16 juni heeft drumfanfare melomanie een optreden verzorgd in
de kleine zaal van schouwburg de
Meerse. Dit optreden was in het kader van ‘Ik Toon’. Tijdens ‘Ik Toon’
(voorheen de Week van de Amateur Kunst) krijgen amateur kunstenaars de mogelijkheid om hun kunsten te vertonen aan het publiek. Dit
jaar heeft Melomanie er voor gekozen om een optreden te geven in het
kader van ‘Talenten van eigen bodem’. Er waren deze avond voorstellingen te zien van Bigband Haarlemmermeer, Dansgroep Zvarniara, Accordeonensemble AE200 en Drum-

fanfare Haarlemmermeer. Melomanie kreeg 20 minuten de tijd om
het publiek te laten zien wat de leden kunnen. In die 20 minuten hebben de muzikanten 7 nummers ten
gehore gebracht. Het was een hele leuke ervaring om een keer in
het theater te mogen optreden. Wat
vooral opviel was de goede akoestiek wanneer je in een echt theater
speelt. Ondanks dat Melomanie pas
als laatste overgebleven groep aan
de beurt was, zat er toch nog aardig
wat publiek op de tribunes. “Al met
al was het weer een zeer geslaagde
en gezellige avond”, aldus de leden
van de drumfanfare.

Kleurrijk werk in de Dorpsstraat

Om vrolijk van te worden
Het is een expositie om vrolijk bij
te worden en dat door kunstwer-

ken die ook heel betaalbaar zijn. Het
duurste kunstwerk kost slechts 150
euro. Ze zijn allemaal gemaakt door
kunstenaars met een verstandelijke
beperking. Het Atelier bij Floriande
is speciaal bestemd voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het is de ideale plek voor mensen die in een rustig tempo willen werken zonder productie-eisen. Het kunstatelier is de
plek waar mensen creatief werken
en producten met hun eigen handen kunnen maken. Het werk met
de vakjes bijvoorbeeld is gemaakt
door Sander Rietvink. Hij is sinds
mei 2003 dagelijks in Het Atelier te
vinden. Hij houdt erg van vakjes en
lijnen net zoals Mondriaan dat deed.
Deelnemende kunstenaars zijn onder meer Jurriaan Berends, Rob van
Geet, Jannie Huiberts, Gemma Jansen, Maarten Nolte, Esther SchalkVink, Nicole Smidt, Iris den Toonder, Reinout Verstraaten en Carina Zwaag. Samen hebben zij een
kleurrijke heel toegankelijke expositie gemaakt met zeer betaalbare
kunst.
Zaterdag opening
De opening wordt aanstaande zaterdag 24 juni om 16.00 uur verricht
door de voorzitter van de Raad van
Bestuur van Ons Tweede Thuis, Roel
de Bruijn. De expositie is te bezoeken vanaf donderdag 22 juni tot en
met 13 augustus. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is iedere donderdag tot en met zondag open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Vier wethouders te gast
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande donderdagavond 22 juni zijn maar liefst
vier wethouders te gast bij Radio
Aalsmeer. In het politieke live radioprogramma is het hoofdonderwerp
de Lentenota. Hierin zijn de kaders
vastgesteld voor de begroting van
2018. Uiteraard komen overige actuele zaken in gemeente Aalsmeer
ook aan de orde. Van 20.00 tot 21.00
uur zijn de heren Verburg en Van
der Hoeven in de studio aanwezig
en van 21.00 tot 22.00 zijn dat de
heren Van Duijn en Kluis. Mocht u
de wethouders vragen willen stellen
mail, dan uw vraag naar studio@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending 0297-325858. De presentatie is in handen van Erik Kreike en
Sem van Hest.
‘Echt Esther’ spreekt Michiel
In de talkshow van Esther Sparnaaij
is donderdag Michiel ten Broek te
gast. Hij schreef het boek ‘Beschikbaar voor het leven’. “Feitelijk gaat
mijn boek over de overgave aan het
leven, want je kunt ook eigenlijk
niets anders. Overgave. Punt. Esther
is heel benieuwd naar zijn leefwijze en vind het boek een combinatie
van dat van de levensverhalen van
René van der Gijp, Wim Kieft en Andy van der Meyde. Donderdag het
gesprek tussen 19:00 - 20:00 bij Radio Aalsmeer. Heb je nu al een vraag
voor Michiel? Mail die dan naar esther@radioaalsmeer.nl.
Lianda en Robert
Donderdagavond wordt ‘Aalsmeer
by Night’ eenmalig gepresenteerd
door Lianda van der Schilden en
Robert Arendse. Toen presentator
Meindert van der Zwaard hen vroeg
om zijn programma voor een keer
waar te nemen waren deze doorgewinterde radiomakers direct enthousiast. Normaalgesproken maken zij op zondagmiddag hun eigen programma ‘Radio Revue’ tussen 17.00 en 18.00 uur op Radio
Aalsmeer. Alle programma-items
van Meindert zullen wel gewoon te
horen zijn. ‘Aalsmeer by Night’ dus,
met Lianda en Robert, donderdag
22 juni vanaf 22.00 uur tot middernacht op Radio Aalsmeer.

Wie is de Super Juf?
De afgelopen maanden zijn Kim
en Laurens van ‘Let’s Go’ op zoek
gegaan naar de Super Juf en Super Meester van Aalsmeer en Kudelstaart. Alle aanmeldingen zijn
binnen, maar helaas alleen voor de
titel Super Juf. Vrijdag maken Kim
en Laurens dan ook bekend wie
de twee Super Juffen zijn! Groep
4/5 van de Hoeksteen en groep 5/6
van de OBS Samen Een zijn vrijdag
te gast in de studio want zij hebben hun juf genomineerd. Natuurlijk stellen zij dan hun juf aan je voor
en vertellen waarom hun juf de titel
verdient. Het belooft weer een gezellig feestje te worden in de studio,
vrijdag tussen 18:00 en 19:00.
SPIE in ‘Door de Mangel’
Spontaan, organisator en rechtvoor-z’n-raap, dat waren de kernwoorden die Aster van den Bosch
het best bij haarzelf vond passen.
De 175e gast in ‘Door de Mangel’
verhuisde in haar jeugd van Gouda naar Zwaag en streek vervolgens
neer in Kudelstaart. Aster is een van
de drijvende krachten achter het
Weekaatje, het (voetbal)kamp dat
40 jaar geleden voor het eerst georganiseerd werd door RKAV. Aster heeft ook weer een volgende schakel aan de ketting geregen. De Aalsmeerder die volgende
week achter de microfoon schuift
is Arnaud Brouwer. De 176e gast
van presentatoren Mylène en Elbert
Huijts is eigenaar van jachthaven
Stenhuis, maar geniet misschien
nog wel meer bekendheid als SPIEbestuurder en dus een van de organisatoren van de Aalsmeerse Pramenrace. “Ik wil graag weten waar
hij de tijd vandaan haalt om al die
bezigheden te kunnen combineren
naast zijn gezin”, aldus de liefhebster van Nederlandstalige muziek.
Het antwoord op deze vraag hoor je
maandag 26 juni vanaf 19.00 uur in
‘Door de Mangel’. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl. Volg de
lokale omroep ook op facebook en
twitter.

NU € 5.000
VOORDEEL
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Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:
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99 tot 138 gr/km.

Vernieuwende bloemsierkunst

Mario Hirama winnaar
Hana Ike Battle

Kunstenaars Tweede Thuis
strijken neer in Raadhuis
Aalsmeer - Dat het oog van de vakman ook wat wil blijkt wel het volgende. Nog voordat de expositie
van de kunstenaars van Het Atelier van Dagcentrum Floriande helemaal is ingericht heeft de schilder, die kozijnen en deuren van het
Oude Raadhuis aan het schilderen
is, een kunstwerk gekocht. Het gaat
om een doek in de grote zaal met
heel veel fel gekleurde vierkantjes
en rechthoekjes. Uit de reactie van
de schilder blijkt wel dat hij het niet
alleen mooi vindt, maar ook dat hij
zich bewust is van de enorme hoeveelheid werk en precisie die bij het
vervaardigen van dit schilderij te pas
kwam. Soms is er gewoon een vakman nodig om werk te waarderen,
zo blijkt. Het is slechts één van de
vele bijzondere kunstwerken van
de nieuwste expositie in het Oude
Raadhuis. Er is tot en met 13 augustus werk te bewonderen van maar
liefst dertien kunstenaars van Het
Atelier uit Hoofddorp die elk op hun
zeer eigen wijze unieke kunstwerken maken. De door het KCA georganiseerde expositie heeft de titel ‘Vreemde snuiters en rare vogels’
meegekregen. En dat is een titel die
de lading helemaal dekt, want centraal in de expositie staan toch wel
dieren. Uilen, vogels, schapen en allerlei fantasieschepsels bevolken de
wanden van de lokale galerie aan de
Dorpsstraat.

NISSAN QASHQAI

The Sky-Earth van Mark Bain

Geluidsoverlast omgezet
in therapeutische massage
Amstelland - Ooit gedacht dat een
overvliegend vliegtuig een weldadig effect zou kunnen hebben op
je zintuigen? De Amerikaanse kunstenaar Mark Bain (1966) krijgt dat
voor elkaar met zijn kunstwerk The
Sky-Earth Observatory. Laag over-

iranda’
s
m
Momenten

Geslaagd!

Aalsmeer - Schreef ik in mijn vorige column nog dat ik bijna zeker wist dat de huispuber zou zakken, hebben we net een week achter de rug met euforie. Het kan raar
lopen. Hij is namelijk, met de hakken over de sloot en een cijferlijst
waar niet over naar huis geschreven
kan worden, GESLAAGD! De mentor zou tussen half twee en half drie
bellen en hij belde om 14.00 uur. Je
begrijpt dat we er toen al een half
uur tandenknarsen, nagelbijten en
wat irritatie op hadden zitten. ‘Ik
ga naar boven hoor mam. ‘Nee, je
blijft hier beneden, hij kan zo bellen en ik wil meeluisteren!’ Meestal gaat de tijd snel, maar wat kan ie
lang duren als je zit te wachten zeg.
We waren er allen van overtuigd dat
het een herexamen zou gaan worden of zakken. Zelfs de leerkracht
dacht op z’n minst een herkansing.
Maar de verlossende woorden kwamen: “Nou jongen, het is ongelofelijk; Duits moet je laten vallen, want
dat is écht verprutst, maar voor Geschiedenis en Scheikunde, waarvan
jij zeker wist dat je die verknald had,
zijn uiteindelijk net een 5 geworden!
Gelukkig heb je voor Engels een 9
behaald, dus genoeg compensatie om te slagen.” “Dus ik ben geslaagd?”, vroeg hij verbaasd en ietwat onzeker. Ook ik stond met mijn
oren te klapperen en riep “Echt?”
(en dan een beetje harder met
overslaande stem.) Zijn huiswerkbegeleidster kwam ook even door
de hoorn heen: “Wij zijn zoooo blij
dat het gelukt is en zoooo trots op
hem!” Het is gewoon gedaan met
het Hoofddorpse Kaj Munkcollege. In vier jaar de Mavo in de pocket. We kunnen ons geluk niet op.
Toen ons de cijferlijst ’s avonds onder ogen kwam moest ik wel even
slikken, hoe had ie nou kunnen sla-

vliegende vliegtuigen verstoren met
enige regelmaat de rust in het Amsterdamse Bos. Mark Bain ziet hierin het therapeutisch potentieel. Hij
ontwierp voor Cure Park, kunstmanifestatie in het Amsterdamse Bos
een installatie die lawaai transformeert naar trillingen. Wie gaat liggen of zitten op het meubel ervaart
een weldadige lichamelijke sensatie wanneer een vliegtuig overkomt.
Geluid kan in de vorm van trillingen
door het lichaam trekken en energie geven aan lichaamsdelen die dat
nodig hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat geluid en vibratie in lage frequentie verzachtend werkt bij
reumatoïde artritis, immobiliteit en
pijn, en dat het zelfs een spirituele ervaring kan bieden. De helende werking van The Sky-Earth Observatory is nog te ervaren tot en
met 16 juli in het Amsterdamse Bos.
Het kunstwerk is onderdeel van de
kunstmanifestatie Cure Park. Art of
Care in het Amsterdamse Bos/Bostheater. Meer op www.curepark.nl.
Foto: Vika Ushkanova
gen met die punten? “Het gaat om
wat daaronder staat, mam. Zie je.”
Hij wijst naar het dikgedrukt achtletterwoord: GESLAAGD. Het staat
er echt. We hebben een dansje gemaakt door de woonkamer en de
lach gaat van ons drietjes al een
week niet van ons gezicht. Het is
meteen een stuk gezelliger in Huize Gommans. “Mag ik naar Hoofddorp, mam?” “Ja hoor jongen, hoe
laat ben je thuis?” Dat is toch een
stuk leuker dan als antwoord: “Uhh,
nou jongen, is je huiswerk al af?” Ja,
de zomer is voor ons begonnen. Vorige week is hij ook nog eens toegelaten op zijn vervolgopleiding in
Amsterdam. Nieuwe tijden breken
vanaf september aan. Hij gaat naar
het Mediacollege de opleiding volgen voor Allround DTP’er oftewel
Desktoppublishing. Waaat?? Ik heb
inmiddels geleerd dat dit het bewerken en opmaken is van documenten voor drukwerk op de computer.
Natuurlijk wilden wij liever dat hij
zijn pa achterna ging (Bouwservice
Gommans), omdat er een schreeuwend tekort is aan ambachtslieden,
maar hij moet doen wat hij leuk
vindt. Daar zijn we wel achter. Het
waren vier heeeele lange jaren op
de middelbare. Nog even leuk om
te vermelden is dat manlief tegen
zijn zoon had geroepen ‘als je slaagt
gaan wij naar New York’. Die reis is
inmiddels geboekt. Je moet de daad
bij het woord voegen vinden wij.
Onze zoon heeft immers ook woord
gehouden. Wat een kanjer!
Een trotse mama.

Aalsmeer - De Japanner Mario Hirama heeft tijdens het Aalsmeer Flower Festival in de finale van de Hana Ike Battle de Blooming Breeders Cup gewonnen. “Vernieuwende bloemsierkunst kan de markt
verbreden. Daarom is de Hana Ike
Battle een goed initiatief, dat we als
sierteeltnetwerk ondersteunen”, zei
voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders bij de prijsuitreiking op zaterdagavond 17 juni. Hij
complimenteerde de deelnemers
en de organisatoren van het vierde Aalsmeer Flower Festival. “Het
is fantastisch hoe jullie bloemen en
planten én Aalsmeer op de kaart
zetten”, verwees hij onder meer naar
de wereldprimeur van de bloemenpromenade over water.
Drijvende bloemenpromenade
De bloemenpromenade over water bij de Watertoren en de Hana
Ike Battles waren nieuwe onderdelen van het Aalsmeer Flower Festival op 17 en 18 juni. Nooit eerder
is een drijvende bloemenpromenade gerealiseerd. Op zaterdag en
zondag waren er Hana Ike Battles
met op zaterdagavond de strijd om
de Blooming Breeders Cup. Bij een
Hana Ike Battle nemen steeds twee
arrangeurs het tegen elkaar op om

binnen vijf minuten een bloemencreatie te maken. Daar hoort opzwepende muziek bij en deskundig
commentaar, tijdens deze serie van
Michel de Kok. Na vijf minuten bepaalt het publiek wie de winnaar is.
“Dat genereert extra betrokkenheid
bij wat wij floritainment noemen”, aldus De Kok.
Inspirerende creaties
Mario Hirama was met Koji Fujimoto speciaal voor de Hana Ike Battles
tijdens het Aalsmeer Flower Festival overgevlogen uit Japan, de oorsprong van de Hana Ike Battle. Zij
namen het in de strijd om de Blooming Breeders Cup op tegen Mike
Boerma, Inge Quint, Marloes Joore
en Anita Poppy, de winnares van de
Hana Ike Battles vorig jaar. Uiteindelijk besliste het talrijk opgekomen
publiek na verschillende rondes dat
Inge Quint en Mario Hirama het in
de finale tegen elkaar op moesten
nemen. Hirama won nipt en kreeg
de fraaie Blooming Breeders Cup.
“Alle deelnemers, en dat geldt voor
het hele festival, inspireren bezoekers om meer te doen met bloemen
en planten. Op naar de vijfde editie
die hopelijk nog breder wordt gedragen dan nu al het geval is”, aldus Philippa.

De finalisten van de Hana Ike Battle te midden van winnaar Mario Hirama (met
Blooming Breeders Cup). Foto: www.kicksfotos.nl

Actie Rotaryclub AMU

Planten voor Pearls of Afrika
Aalsmeer - Tijdens het Flower Festival Aalsmeer heeft de Rotaryclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn
op het Molenplein planten kunnen
weggeven voor een goed doel. Dat
doel was geld bij elkaar te krijgen
voor de Stichting Pearls of Africa.
Deze Stichting zet zich in om fondsen te verwerven voor projecten in
de meest arme dorpjes rondom de
tweede grootste stad in Uganda,
Jinja. De Stichting zet zich in voor

kansarme kinderen op het gebied
van scholing, medische zorg, woonomstandigheden en voorlichting.
De planten werden beschikbaar
gesteld door de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde,
Aalsmeer. Mede dankzij dit ruimhartig gebaar en de donaties van de
bezoekers van het Molenplein hebben de Rotaryleden bijna 1.200 euro ingezameld ten behoeve van de
Stichting Pearls of Africa.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

punten. Op twee Ben Bon en Bert
van de Jagt met 5009 punten en
op drie Siem Burgers en Ben Johannessen met 5002 punten. De
poedelprijs was voor Plony de Langen en Miep Wolf met 4033 punten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Aalsmeer - Komende vrijdag 23
juni is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Iedereen is van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en
inschrijving. Het koppelkaarten
op 16 juni is gewonnen door Kees
Meekel en Corry Balder met 5104

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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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.wijkoverlegaalsmeer.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 / 0297-387584.
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.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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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 Androidsmartphones 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.
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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
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
datum
beschikking

Edwards

W.D.

13-06-1993 12-06-2017

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 telefoonnummer
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
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. 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

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Knapczyk
Haller
Maarse

D.
W.
T.A.

07-08-1985 12-06-2017
25-05-2016 12-06-2017
29-02-1996 19-06-2017

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.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Aalsmeerderweg 420-422 B, 1432 EG (Z-2017/028569),
het oprichten van een woonhuis
- Aalsmeerderweg 23, 1432 CG (Z-2017/030215), het oprichten van een garage/ schuur achter op het erf
- Mendelstraat 21, 1431 KK (Z-2017/029992), het plaatsen
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van een puntdak voorzien van dakkapellen aan de voor- en
achterzijde
- Hornmeerpark (nabij Burgemeester Kasteleinweg sectie
A nr. 7055), 1431 GB (Z-2017/029983), het leveren en
aanbrengen van 4 bruggen en 1 vlonder, het plaatsen van
beschoeiing en damwanden van hardhout t.b.v. het renoveren van Hornmeerpark
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het verbouwen van een tankstation
- Kanaalstraat 17, 1431 BV (Z-2017/030898), het plaatsen
van een container t.b.v. onderhoudswerkzaamheden
- Ophelialaan 137, 1431 HD (Z-2017/030893), het plaatsen
van een luchtafvoerkanaal op een plat dak
- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW (Z-2017/031132), het vervangen van een schuur
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.
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.
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/020323), het realiseren van
een hekwerk/schutting op de erfgrens. Verzonden: 14-062017
- Cactuslaan 3, 1433 GZ (Z-2017/017894), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. bedrijfspand met metaalbewerking en het wijzigen van de gevels. Verzonden: 19-062017
- Sportlaan 18, 1431 HZ (Z-2017/012464), het plaatsen van
een erfafscheiding van 2 meter. Verzonden: 15-06-2017
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure**
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marconistraat 10A, 1433 KK (Z-2016/057977), brandveilig
gebruik t.b.v. kinderopvang Solidoe. Verzonden: 15-062017
Meldingen, melding akkoord
- Cactuslaan 3, 1433 GZ (Z-2017/026570), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Terlouw Techniek BV
- Uiterweg 45, 1431 AB (Z-2017/024198), het realiseren
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Zandoogjestraat 7, 1432 NK (Z-2017/021119), het plaatsen van een overkapping. De beslistermijn is verlengd met
6 weken
- Lakenblekerstraat 41, 1431 GE (Z-2017/021068), het oprichten van een bedrijfsruimte. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023453), het uitbreiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel
door een lichtstraat en het vervangen van de pui. De beslistermijn is verlengd met zes weken
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen*, besluit genomen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/008052), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 09-06-2017. Toelichting: aanvraag buiten behandeling gesteld
- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2017/008791), het oprichten van een woonhuis en berging. Toelichting: aanvraag is
buiten behandeling gesteld. Verzonden: 13-06-2017
- Herenweg 81, 1433 GX (Z-2017/022938), het plaatsen van
een windmolen aan de zijgevel van een 2-onder-1-kapwoning. Verzonden: 14-06-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM (Z-2017/012253), het
plaatsen van een tussenvloer in bestaande bedrijfsruimte
t.b.v. opslag van goederen. Toelichting: de aanvraag is
door de aanvrager ingetrokken.
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.
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:
- Ad Verschueren plein (Z-2017/027729), Het optreden van
fanfareorkest Flora op 10 juli 2017, ontvangen 30 mei
2017

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.
- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2017/029044), Feestweek Kudelstaart van 17 tot en met 25 juni 2017, verzonden 15 juni 2017
- Diverse locaties in Aalsmeer (Z-2017/023706), Aalsmeer
Flower Festival op 17 juni en 18 juni 2017, verzonden 15
juni 2017
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:
- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) restaurant Trinity’s, ontvangen 29 mei 2017
TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) restaurant Trinity’s, ontvangen 29 mei 2017
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:
- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) restaurant Trinity’s, ontvangen 29 mei 2017
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/019386), Festival Aalsmeer
op 11 augustus 2018, verzonden 15 juni 2017
- Stommeerweg 72, 1431EX (Z-2017/026424), Live muziek
op het terras van woensdag 28 op donderdag 29 juni 2017,
verzonden 19 juni 2017
- Raadhuisplein (Z-2017/024848), KWF Spinningmarathon
op 24 juni 2017, verzonden 19 juni 2017
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72 (Z-2017/030798) feest in verband met
de Westeinderwaterweken op 28 juni 2017, melding akkoord 15 juni 2017.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 22-06-17 Aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. beschikking omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005 en een besluit hogere grenswaarden
Wet geluidhinder (Z-2015/062171), Herenweg
78e te Kudelstaart
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e herziening Woonarken-Uiterweg 159 (planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01) en
‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken -Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL.
IMRO.0358.11F-VG01) met
bijbehorende stukken
t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan ZuidOost” met bijbehorend ontwerp exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken.
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.
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gemeenten wordt er op deze manier contact gemaakt tussen ouderen en de jeugd. Kortom, een week
vol mooie momenten om even stil te
staan bij het feit hoe belangrijk het
is om aandacht te schenken aan elkaar, helemaal zo net voor de start
van de zomervakantie. Samen kunnen we het verschil maken en eenzaamheid doorbreken!” Aldus de
oprichtsters van Achtzaam, Mirjam
Paap en Fleur van den Horn.

“Eenzaamheid kan iedereen overkomen”

Stichting Achtzaam brengt
mensen samen
Aalsmeer - Op maandag 26 juni
begint de tweede ‘Week voor Achtzaamheid’. Een week waarin allerlei
activiteiten worden georganiseerd
in het land, zo ook in Aalsmeer, Katwijk, Noordwijk, Epe, Hoogeveen,
De Kwakel en Amsterdam. Het doel
van deze week is eenzame mensen
zich verbonden te laten voelen met
de wereld om hen heen. Cijfers op
basis van recente lokale GGD-monitoren laten zien dat 38% van de
Nederlanders te maken heeft met
eenzaamheidsgevoelens. Bij 30%

is sprake van matige eenzaamheid,
vaak tijdelijk of incidenteel. Bij 8%
is sprake van ernstige aanhoudende eenzaamheid. Juist met de vakantieperiode voor de boeg, bestaat
er een grote kans dat veel mensen
alleen achterblijven. Om iedereen
hiervan bewust te maken, brengt
Stichting Achtzaam mensen samen.
Activiteitenweek
“Miranda Gommans, vrijwilligster
bij onze stichting, heeft bedacht dat
kinderen van Solidoe De Berenboot

Export van bloemen en
planten in de plus
Aalsmeer - De export van bloemen
en planten vanuit Nederland ligt na
vijf maanden al op 3 miljard. ”Nooit
werd die grens sneller bereikt”, stelt
de VGB vast op basis van de exportstatistieken van Floridata. Zowel bij
de bloemen als de planten sprong
de exportomzet in mei met 13%.
Daardoor klimt de exportomzet van
plus 6% tot en met april naar een
plus van 7,5% tot en met mei. Vooral
grootafnemer Duitsland draagt fors
bij aan de groei. Met als basis de
sterke logistiek en het brede assortiment speelt de Nederlandse groothandel in op de kansen die herstel
van de vraag en nieuwe communicatiemiddelen bieden.
In mei steeg zowel de bloemenwaarde als die van de pot- en tuinplanten met bijna 13%. Op jaarbasis stijgt de bloemenwaarde (+9%)
sneller dan die van de planten
(+5%). Hierbij tekenen groothandelaren aan dat de inkoopwaarde dit
jaar hoger is, vooral bij de snijbloemen. Dit geldt evenwel niet voor alle productgroepen.
Dubbel record
Nooit eerder werd de omzetgrens
van 3 miljard zo snel bereikt en nooit
was de omzetwaarde in een maand

zo hoog als afgelopen mei, zo blijkt
uit de gegevens van Floridata. De
omzetsprong van 13% bracht de
waarde in mei op 733 miljoen. In mei
2016 lag de omzet op 650 miljoen.
De grote procentuele stijging van
13% voor de maand is geen uitzondering. In augustus 2016 klom de
exportwaarde met 12%. Het is wel
een krachtige impuls voor de totale exportomzet: van + 6% tot en met
april naar + 7,5% tot en met mei. Dat
is een toename van 25%. Mei 2017
telde een handelsdag meer dan mei
2016 en dat is een deel van de verklaring.
Krachtige afzet Duitsland
Zowel bij de snijbloemen als de poten tuinplanten namen de Duitsers
in omzetwaarde afgelopen mei behoorlijk veel meer af. Vorig jaar viel
Moederdag op 8 mei en dit jaar op
14 mei en daardoor is de afgelopen
maand extra omzet verrekend. Bovendien waren de Moederdagverkopen in Duitsland erg goed. ”Dat
was in meer landen het geval, waardoor de vraag na Moederdag ook
op een mooi peil bleef”, aldus algemeen directeur Marius Dekker van
exporteur DGI. Patrick Dobbe van
de in Aalsmeer gevestigde cash-

Vrijwilligers Boerenvreugd
bezoeken Kudelstaart-Zuid
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 juni gaan vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd nieuwe donateurs werven in een aantal wijken
in Kudelstaart-Zuid. De nieuwe donateurs zijn nodig om de kosten van
de dierverzorging voor de komende jaren te blijven financieren. Gelukkig is het verloop bij de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer niet
zo groot, maar voor de aanwas van
nieuwe donateurs is actieve werving
noodzakelijk. Bij Boerenvreugd werken naast de deelnemers en begeleiders van Ons Tweede Thuis, alleen maar pure vrijwilligers aan het
in stand houden en ontwikkelen

van de boerderij. Donateur zijn kan
al vanaf een klein jaarlijks bedrag.
Mensen die zich komende zaterdag
als donateur aanmelden, krijgen een
leuk welkomstgeschenk. Aanmelden kan ook via donateurs@boerenvreugd.nl. Meer informatie is te vinden op www.boerenvreugd.nl.
Hondendag op 2 juli
Tot slot misschien alvast even noteren in de agenda. O zondag 2 juli heeft de kinderboerderij weer een
extra activiteit: Hondendag op Boerenvreugd met allerlei informatie
over honden in de infohoek en knutselmogelijkheden voor kinderen.

op donderdag 29 juni mooie achtzaamheidjes (kleine attenties) voor
ouderen gaan knutselen in Zorgcentrum Aelsmeer. Deze zullen persoonlijk aan hen worden overhandigd. Locoburgemeester Ad Verburg zal een woordje doen. Mede
dankzij de sponsoring van Fonds
1818, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Bakkerij Vooges
(met heerlijke bosvruchtentaartjes)
bezorgt stichting Achtzaam kwetsbare ouderen een momentje van
oprechte aandacht. Ook in andere
and-carry bevestigt dat voor de Nederlandse markt. Commercieel directeur Ron Toet van Waterdrinker
wijst voor het Duitse plantensegment op een inhaaleffect. ”In april
bleef met name de tuinplantenafzet
achter door tegenvallend weer. Dat
is in mei weer goedgemaakt.” Verder hebben de grootschalige retail, bouwmarkten en discounters
in Duitsland forser ingezet op bloemen en planten, zo blijkt ook uit een
nadere analyse van verkoopkanalen
van Floridata.
Achterblijvers
Was de Moederdag op 14 mei een
impuls voor de bloemen- en plantenafzet, dat geldt niet voor de Franse Moederdag op 28 mei. De Franse
exportomzet bleef afgelopen maand
steken op 96 miljoen, iets minder
dan vorig jaar. De cumulatieve groei
van de nummer drie afzetbestem-

Positieve bijdrage
Stichting Achtzaam is sinds begin
2015 opgericht. Door achtzaamheid,
de kracht van aandacht, wil Stichting Achtzaam een positieve bijdrage leveren aan het leven van kwetsbare personen. “Het aanpakken van
eenzaamheid is niet zo ingewikkeld;
we moeten het gewoon doen. Het
is een kwestie van weer oprechte
aandacht hebben voor elkaar, ofwel
samen bouwen aan een achtzame
samenleving. Het onderwerp bespreekbaar maken is heel belangrijk, want het is geen schande, eenzaamheid kan iedereen overkomen.
Voor degene die dit betreft: je kunt
het aan de buitenkant vaak niet zien
en mensen kunnen geen gedachte lezen, dus praat er over, geef het
aan. Mensen willen vaak meer dan
je denkt.
Voor iedereen geldt: durf te vragen en durf te kijken, we kunnen
zoveel meer voor elkaar betekenen
als we achtzaam zijn naar elkaar. Iedereen kan het!” Zelf ook iets doen
voor kwetsbare ouderen in jouw gemeente? Meld je nu aan als vrijwilliger voor de Week voor Achtzaamheid in 2018 via deze link http://
achtzaam.nl/week-voor-achtzaamheid-2017/ of meldt een initiatief
dat je wilt opstarten in jouw buurt.
Meer weten of contact: www.achtzaam.nl, volg via www.facebook.
com/achtzaam of bekijk de video
“Door achtzaamheid minder eenzaamheid” op YouTube: https://youtu.be/1XZ6aNLpAm0.

Optreden Shanty koor
Op vrijdag 30 juni organiseert de inloop van wijkpunt Voor Elkaer
een geweldig optreden van het Shanty koor, de Aalsmeerse
“Brulboeien”. Een middag genieten van de mooiste zeemansliederen.
Inloop vanaf 14.00 uur. De entree bedraagt 5 euro en is inclusief koffie/
thee. Voor een reservering kunt u terecht bij een van de gastvrouwen/
heer. (Wees er op tijd bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.)
Workshop
Op dinsdag 27 juni is er een leuke workshop bloempot sjabloneren in
wijkpunt Voor Elkaer. We gaan met behulp van sjablonen aardewerk
bloempotten beschilderen. De kosten zijn €6,-, dit is inclusief materialen
en een consumptie. We beginnen om 14.30-16.30 uur. U bent van
harte welkom en neem gerust iemand mee. Reserveren is niet nodig.
Menu wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 28 juni maakt de kok een kip-kerrie cocktail met toast
en boter. Daarna een wienerschnitzel met remoladesaus. Als groente
serveren we snijbonen, salade met tomaat, ei en komkommer met
daarbij gebakken aardappeltjes. Als toetje aardbeienpudding met naar
keuze slagroom. De kosten bedragen €10,-. U bent hartelijk welkom
vanaf 17.30 uur.
Thema avond in wijkpunt Voor Elkaer
Op vrijdag 30 juni is het Ierse avond! Voor deze avond zitten wij helaas
al vol. Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is er een “thema
avonddiner”. Er wordt dan gekookt volgens de culinaire keuken van een
land. Hiervoor reserveren wordt aanbevolen. Volgende maand is er
weer een leuke thema avond voor u. Op 28 juli is het thema een
‘‘zomersbuffet’’. Houd dus goed onze facebookpagina en de krant in de gaten voor
meer informatie.

mingen zakte daardoor, maar blijft
positief. Ook de Engelse markt, tussen Duitsland en Frankrijk de tweede bestemming, moest prijsgeven.
”De gezakte koers van het Britse
pond is de belangrijkste oorzaak
van de krimp”, verwijst directeur
Dick van Bommel van Heemskerk
Flowers naar de koersval van 1,43 in
het topjaar 2015 naar 1,13 nu.
Handelsstemming positief
Groothandelaren constateren bij de
huidige groei van de afzet van bloemen en planten een positieve stemming. ”De evenementenmarkt trekt
weer aan”, noemt Dobbe als gunstig
signaal. Toet signaleert in bijna heel
Europa een groter vertrouwen in de
herstellende economie. ”Op basis
van de resultaten tot nu toe rekenen we op een goed jaar.” Dekker
en Van Bommel laten zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Oplevering door Timpaan

1e Levensloopbestendige
woning Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Afgelopen maandag
19 juni heeft wethouder Robert-Jan
van Duijn de eerste sleutel van de
levensloopbestendige woningen in
fase 2, in nieuwbouwproject Dorpshaven-Zuid uitgereikt aan Ada en
Trix Kleijn. Afgelopen september is
gestart met de bouw van de 13 woningen die komende weken zullen
worden opgeleverd door aannemer
Bot & Van der Ham uit Meerkerk.
Het betreffen vier twee-onder-éénkapwoningen, drie semi-vrijstaande woningen en zes levensloopbestendige woningen. In deze fase zijn
ook 16 eengezinswoningen gerealiseerd. Deze zijn eerder dit jaar al
opgeleverd.
Tijdens de verkoop van fase 1 is de
vraag naar voren gekomen naar woningen met een slaap- en badkamer
op de begane grond. Daarom zijn
destijds zes twee-onder-één-kapwoningen her ontwikkeld tot zogenaamde levensloopbestendige woningen, waarbij aan deze vraag kon
worden voldaan. Wethouder Robert-Jan van Duijn: “Er wonen rela-

Voor iedereen vanaf 55jr.

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

tief veel jonge mensen in Aalsmeer
die graag in Aalsmeer willen blijven wonen. Een goede doorstroming van de woningmarkt is hierbij
van groot belang. Daarom hebben
we in de woonagenda afgesproken
dat het college zich de komende jaren richt op uitbreiding van het aantal koopwoningen in het goedkope
middensegment, starterswoningen
én meer levensloop bestendige woningen voor ouderen. Ik ben ook erg
blij dat ik nu de eerste sleutel van
een levensloopbestendige woning
aan de dames Kleijn mocht overhandigen.”
Deze zussen hebben vanaf de start
interesse getoond in het project.
Toen de levensloopbestendige woningen in verkoop kwamen, hebben
zij zich hier direct op ingeschreven.
Ze zijn erg blij dat ze nu in Dorpshaven-Zuid kunnen gaan wonen.
Eind dit jaar zal Timpaan gaan starten met de verkoop van de laatste
woningen in Dorpshaven-Zuid. Dit
betreffen 24 twee-onder-één-kapen vrijstaande woningen.

De nieuwe bewoners Ada en Trix bij de entree van hun nieuwe woning, samen
met wethouder Robert-Jan van Duijn, Nathasja van Rijn en Bert van Klinken
(Timpaan) en Bas Voeten (Bot & Van der Ham).

Koningin Maxima roos bij
kwekerij Belle Epoque
Aalsmeer - Kwekerij Belle Epoque
was één van de zes locaties van het
Flower Festival afgelopen weekend. Hier was iets heel speciaals te
zien. De Koningin Maxima roos. Een
rood-oranje geurende roos, die speciaal ontwikkelt is bij kwekerij aan
de Oosteinderweg.
Eigenaar Frans Neuman had op
dinsdag 13 juni in Winschoten de

eer om Koningin Maxima te ontmoeten en haar een boeket van 16
‘Maxima’ rozen te mogen overhandigen. Een kroon op het werk. Het
was overigens nog een hele klus geweest om de bloemen op tijd mooi
in bloei te krijgen voor de presentatie, zo vertelde Frans. Het is een roos
die goede verzorging nodig heeft.
Foto: Ria Scheewe

Aanpak water-probleem
in de Waterhoenstraat
Aalsmeer - Tegen het water probleem in de Waterhoenstraat in de
Hornmeer, waar vorige week tijdens
de hevige regenval een huis blank
kwam te staan, gaan maatregelingen getroffen worden. Enkele dagen na het gebeuren zijn werknemers van de Huurdersvereniging
komen kijken. Het bezoek heeft de
bewoners overigens veel telefoontjes en stress gekost, zo laten ze weten. Dezelfde dag is een noodoplossing gemaakt bij de rioolaansluiting.
Besloten is verder om de rioolbuis
onder de vloer te vervangen. Hopelijk houden de bewoners het vanaf
deze aanpassing wel droog! Het was

vrijdag 9 juni echt een nachtmerrie
voor de bewoners (zie foto). Overal water!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Aanloop naar KCA Kunstroute op 16/17 september

Tobias Rothe: “Ik zie mijzelf
meer als een onderzoeker”
Aalsmeer - In aanloop naar de KCA
kunstroute 2017 op zaterdag 16 en
zondag 17 september besteedt De
Nieuwe Meerbode ook dit jaar weer
aandacht aan een aantal deelnemers. Tobias Rothe doet voor het
eerst mee op eigen locatie aan de
Aalsmeerderweg 325.
Altijd heerlijk om mensen te ontmoeten die geboren zijn met een
stel creatieve hersens die anders
kunnen denken en dingen zien waar
anderen aan voorbij gaan. Op ideeen komen en deze dan zo ingenieus
weten uit te voeren dat de ontstane objecten je heerlijk vrolijk maken.
Tobias Rothe is zo iemand. Hij weet
je als kijker en als luisteraar telkens
weer te verbazen. Een voorproefje laat Tobias al zien in Sous-Terre
Aalsmeer bij de tentoonstelling Flower Art. Zijn ‘zingende’ waterkraan,
het tekenen via de stem, de fladde-

rende vlinders en de bloem die zo
kunstig is geconstrueerd dat de bladeren reageren op de wind. Deze
proefversie - is vanaf de openbare
weg te zien en staat op het dak van
Sous-Terre - tegenover de watertoren. Het is de bedoeling van ondernemend Aalsmeer dat een veel groter model volgend jaar te zien is op
één van de belangrijkste gemeentegrenzen van Aalsmeer. Deze werken
van Tobias zijn nog te zien tot zondag 3 september.
Rothe noemt zichzelf geen kunstenaar. “Ik zie mijzelf meer als een onderzoeker. Ik stel vragen aan mijzelf
en probeer vanuit een ander perspectief te kijken of ik een nieuwe
functie aan spullen kan geven.” Een
mooi voorbeeld is zijn tekenmachine. Zo kan een pannenkoekenmes
dienen als een onderdeel van een
bouwwerk of een sculptuur. “Het
gaat mij om de beweging, mijn werk

moet interactief zijn.” Daarin slaagt
Rothe - afgestudeerd aan de Rietveld Academie - volkomen in. De
beschikking hebben over een heerlijke ruimte waar in alle rust kan
worden gewerkt aan vrij grote objecten en ook nog eens de mogelijkheid hebben om het mooie tentoon te stellen. Dat is een uitgekomen droom die veel kunstenaars
najagen.
Mede exposanten
Voor de kunstroute nodigt hij een
aantal bevriende en gewaardeerde collega’s uit. “Mijn neef is meubelmaker en maakt bijzondere toegepaste kunst en een nicht van mij
maakt mooie schilderijen, verder
zijn er prachtige foto’s. Ook zijn er
schitterende beelden te zien. Van de
week komen wij allemaal bij elkaar
om een duidelijk plan te maken.
Ons werk verschilt totaal van elkaar,

maar ik denk dat wij juist daardoor
iets interessants kunnen laten zien
aan de bezoekers.” Het is maar goed
dat het nog geen september is. Er
zijn te veel mooie ideeën die allemaal uitgewerkt moeten worden.
Maar ja, tussendoor moet er ook
verbouwd worden en gewerkt als
tandtechnicus. Het lijkt een race tegen de klok, maar wat in het hoofd
zit, is al zo geconstrueerd dat de uitvoering moet lukken. Hoewel je natuurlijk nooit weet of je toch niet
voor een technische verrassing
komt te staan. Voor iedere bedenker
of kunstenaar blijft het altijd dé uitdaging om telkens weer iets nieuws
te tonen. Rothe vormt daarin geen
uitzondering. In een sneltreinvaart
worden de plannen in vogelvlucht
verteld. Het is om van te duizelen.
De woordenstroom eindigt echter in
een ontspannen schaterlach. Hetgeen het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt versterkt. Dus
stap gedurende het KCA kunstweekend op de fiets en betreedt een
wereld van techniek, mooie vondsten en ongelooflijke spitsvondige
grapjes. Bezoek tevens de heerlijke geurende kas waar echtgenote
Trudy met haar groene vingers allerhande zaden tot gewassen kweekt.
Janna van Zon

Landmark Ondernemend Aalsmeer

Veel waardering voor
bewegende bloem
Aalsmeer - Tijdens het Flower Festival afgelopen weekend was het
eerste landmark te bewonderen dat
Ondernemend Aalsmeer heeft laten
ontwerpen om verschillende entrees
in de gemeente mee op te luisteren.
Een bewegende bloem, Aalsmeer
is tot slot nog steeds een bloemendorp aan het water. Dat de sierteelt
nog altijd een belangrijke economische peiler is voor de gemeente,
heeft het Flower Festival wel weer
bewezen. Prachtige arrangementen
van bloemen zijn tentoongesteld en
mooie bedrijven konden worden bezocht.

Het landmark van Ondernemend
Aalsmeer had een prominente plek
gekregen op het dak van galerie
Sous Terre, tegenover de watertoren. Menig bezoeker kon de bewegende bloem van kunstenaar Tobias
Rothe wel waarderen en velen gingen met het kunstwerk op de foto of
legde de bloem voor eeuwig op de
camera vast.
Op korte termijn hoopt Ondernemend Aalsmeer (OA) een mooie
plaats aan te wijzen voor deze eerste in de serie van blikvangers, die
Aalsmeer hopelijk nog meer op de
landelijke kaart gaat zetten.

Gezellige avond in Oude Raadhuis

KCA zet vrijwilligers in
het zonnetje
Aalsmeer - KCA nodigt haar vrijwilligers uit voor een gezellige avond
op woensdag 28 juni om 20.00 uur
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Bij een hapje en een drankje
wordt teruggekeken op de vele juweeltjes van het voorbije culturele
seizoen en vooruitgekeken op al het
moois voor het nieuwe seizoen. En
natuurlijk is er een muzikaal intermezzo waarbij de piano in het Oude Raadhuis in gebruik wordt genomen. Die zal garant staan voor vele huiskamerconcerten, een nieuwe
activiteit van KCA.
KCA blikt terug op een geslaagd

Geweldige inzet vrijwilligers

Dorpsfeest Rijsenhout
voor herhaling vatbaar
Rijsenhout - Een bijna vlekkeloos
verlopen dorpsfeest is voor het bestuur aanleiding om ook voor 2018
de koppen weer bij elkaar te steken.
Uit de vele positieve reacties van
de bezoekers blijkt dat het dorpsfeest voor herhaling vatbaar is. De
braderie op donderdag, was mede
door het mooie weer, druk bezocht.
Op het zelfde moment vond de ‘dikke banden race’ plaats voor de kinderen uit Rijsenhout. Een felle strijd
tussen de kinderen op hun dagelijkse fietsen met enthousiaste ouders langs de kant. Hierna was het
de beurt aan de wielerronde van Rijsenhout georganiseerd door de Bataaf. De drie verreden koersen leverden een prachtige strijd op voor
renners en publiek.
Na afloop kon iedereen direct door
naar dorpshuis de Reede voor de
reünie. Een gezellige avond om bij
te praten voor de bewoners van Rijsenhout. Ook de leden van de actiegroep ‘Rijsenhout zegt NEE’ kwamen hier verslag uitbrengen van de
door hen bijgewoonde raadsverga-

dering in Hoofddorp. Op vrijdag waren de kinderen weer aan de beurt.
De door dj Denny georganiseerde kinderdisco was een groot succes. Helaas werd de daaropvolgende disco voor de jeugd van 12 tot
16 jaar zeer slecht bezocht. Zelfs de
speciaal hiervoor opgebouwde panna kooi kon geen publiek trekken.
Op zaterdag was er op het terrein van voetbalvereniging SCW
een zeskamp georganiseerd. Leuke
spelletjes, een heuse stormbaan en
gezellig publiek hebben dit tot een
onvergetelijke middag gemaakt. Na
afloop is er nog lang nagepraat op
het gezellige terras bij SCW. De laatste avond van het dorpsfeest werd
ingevuld door een optreden van BB
and the Soulmates in dorpshuis de
Reede. De voeten gingen van de
vloer en de laatste consumptiemunten werden omgezet in een drankje.
Mede door de geweldige inzet van
alle vrijwilligers is het dorpsfeest
Rijsenhout dit jaar een succes geworden. Rijsenhouters bedankt. Tot
volgend jaar!

Bloemrijke tentoonstelling
‘Flower Art’ in Sous Terre
Aalsmeer - Zaterdag 17 juni werd
in Sous-Terre Aalsmeer de tentoonstelling Flower Art Aalsmeer geopend door Jan Verschoor, glaskunstenaar en beeldhouwer en voormalig directeur van het Jan van der
Togt Museum Amstelveen. Hij toonde zich verbaasd over de verscheidenheid aan kunstwerken. “Ooit
hebben wij als museum getracht
een internationale bloemenschilderijen tentoonstelling te organiseren.
Het kwam niet van de grond. Maar
ja, hier zijn wij in Aalsmeer.”
Met de deelname van de Chinese professor in de pentekeningen schilderkunst Zhou Le Sheng
heeft deze Flower Art tentoonstelling een internationaal karakter gekregen. De Idserda Stichting leende een aantal werken uit van het
schilders echtpaar André en Coba Idserda. De werken uit de jaren
twintig konden wel een opknapbeurt gebruiken. De Inlijsteraar Gerrit Hoogebeen wist de warme kleur
van de zonnebloemen weer terug
te brengen. De vier werken glanzen nu tegen het zonnebloemen behang (met dank aan de Decorette)
van Vincent van Gogh.
Kunstenaar Van der Vegt - hij poseerde 24 jaar geleden in het Van
der Togt Museum - toont in SousTerre Aalsmeer zijn vazen project
en daarmee scoort hij zeer hoog bij
het publiek. Bert Wauters - wat Jan
Verschoor betreft - de nieuwe Jan
Creemer toont een wand vol kleurige tulpen. Veel lof was er voor de
beelden van Annelien Dekker. De
impressionistische bloemschilderijen van Toon de Haas - voor zijn
dood kind aan huis bij het Van der
Togt Museum - maken door de uitbundige kleuren de mens vrolijk.
Fotografe Heidi Wallheimer laat met
haar foto’s zien dat vergankelijkheid
veel schoonheid in zich heeft.
De foto’s van Monic Persoon lijken op afstand te verdwijnen in
het bloembehang, maar de verrassing is des te groter wanneer de kijker dichter bij komt, dan ontstaat er
een driedimensionaal effect. Patrick
Spaander en het Rembrandt licht,
hij staat er als fotograaf om bekend. De teerheid van de tulp weet
hij juist door dat bijzondere licht nog
meer te benaderen. De bloem taferelen van Judith Majoor dragen een
hedendaags middeleeuws karak-

cultureel seizoen met vele kunstzinnige, literaire en muzikale hoogstandjes en vele blije bezoekers. Al
die prachtige activiteiten waren niet
mogelijk geweest zonder de vele
vrijwilligers die zich weer met hart
en ziel hebben ingezet om het culturele leven van Aalsmeer te verrijken. Alle reden dus om nu eens niet
de kunstenaars of musici, maar de
vrijwilligers in het zonnetje te zetten
en te bedanken. Alle vrijwilligers van
KCA en hun partners zijn van harte
welkom op woensdagavond, 28 juni
vanaf 20.00 uur in het Oude Raadhuis.

Veiling op Historische Tuin
Aalsmeer -24 Juni, de laatste zaterdag van de maand, wordt er weer
geveild om 15.00 uur op de Historische Tuin. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Museumkaarthouders en donateurs van de Tuin
hebben gratis toegang tot de publieke veiling. Overige bezoekers
betalen de bescheiden entreeprijs.
Neem plaats op de koperstribune en ervaar de spanning tijdens

het veilproces. Veilingmeester Bernard Sparnaay laat de klok draaien.
Kom eens langs om de gemoedelijke sfeer te proeven.
De toegangsprijs is 4 euro voor volwassenen en 3.50 euro voor 65+,
kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar
via de ophaalbrug aan het Praamplein.

Eerste ophaaldag op zaterdag 1 juli aan Uiterweg

Kunst, kitsch en kabouters
nieuw Kunstploegproject
Aalsmeer - De Kunstploeg is van
plan om met dit nieuwste community kunstproject voor de Kunstroute van Aalsmeer een verbinding te
leggen tussen de kabouter en de
opvattingen over wat kunst is. Daar
heeft De Kunstploeg u voor nodig.
De kabouter wordt in dit project als
het ware de drager van de verbeelding van deelnemers. De kabouter
is cultureel erfgoed en dat is tot op
de dag van vandaag te zien in tuin-

centra en in voor- en achtertuinen.
Voor De Kunstploeg is de kabouter echter de basis voor een nieuw
communitykunstwerk tijdens de
Kunstroute. Een uitdagend nieuw en
leuk project dat veel stof tot discussie zal opleveren over de vraag wat
kunst nu eigenlijk is.
Inspiratiebron voor dit project is
naast de kabouter de Nijntje Artparade waarin tal van kunstenaars
het kenmerkende konijn hebben

gebruikt om er op zichzelf staande
kunstwerken van te maken. Net als
bij dit Nijntje-project zal het project
Kunstkabouter op het scherp van de
snede balanceren tussen kunst en
kitsch. De Kunstploeg gaat deelnemers vragen om of een brommerige
kabouter of een wat naïeve kabouter om te vormen tot een kunstwerk.
Deelnemers krijgen daartoe naast
een kabouter de opdracht mee om
de kabouter te bewerken in de stijl

ter. De door Hans Denijs gemaakte doodskist bloemrijk beschilderd
door Bob van den Heuvel werd door
Verschoor gezien als een blikvanger. Omringd door het pluizengordijn van Marloes Joore krijgt de stilte kamer nog meer zeggingskracht.
Flower Art Museum i.o.
Deze tentoonstelling is een opmaat naar de toekomst. Na onderzoek blijkt dat het plan om SousTerre Aalsmeer te laten opgaan in
het National Flower Art Museum
door meerdere partijen wordt toegejuicht. Ook Jan Verschoor toonde zich verheugd over de plannen.
“Het gebouw en de omgeving heeft
hiervoor de mogelijkheden. Amstelveen en Aalsmeer zouden daarom
meer moeten samenwerken en elkaar kunnen versterken. Stel je voor
beelden aan de Westeinderplassen.”
Voor het echter zover is zullen er
nogal wat hobbels genomen moeten worden werd de initiatiefnemers
fijntjes duidelijk gemaakt.
“Ik schaam mij”, was een veel gemaakte opmerking van bezoekers. “Wat is het hier mooi en wat
een verscheidenheid aan kunst. Het
is de eerste keer dat ik hier kom,
maar zeker niet de laatste keer. Ik
vind het hier zo prachtig.” Een kijkje gaan nemen in de galerie aan
de Kudelstaartseweg, tegenover de
watertoren, kan iedere zaterdag en
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Demonstratie Zhou Le Sheng
Zaterdag 24 juni geeft professor
meesterschilder Zhou Le Sheng op
verzoek van de vele bezoekers aan
Sous-Terre een demonstratie. Omdat de belangstelling voor de aquarellen gedurende het Festival weekend zeer groot was, heeft de kunstenaar aangeboden een demonstratie
te geven. Een buitenkans voor degenen die het tot stand komen van
deze zeer speciale kunstwerken en
de daarbij behorende rituelen met
eigen ogen willen aanschouwen. De
kunstenaar vraagt een kleine bijdrage - tien euro - voor de door hem
gemaakte kosten. Natuurlijk hoort
daar dan wel een drankje bij. Deelnemers worden om 14.45 uur verwacht en om 15.00 uur begint dan
de demonstratie. Van harte aanbevolen!
Janna van Zon
van een door de deelnemers geliefd schilderij, patroon, verenkleed,
woorden, tatoeages, Aboriginalmotief, traditioneel Afrikaans, foto’s,
enz. Helden verbeelden mag natuurlijk ook en kabouters die wonderen verrichten is helemaal mooi.
Onderliggende vraag is natuurlijk
waarom juist deze kabouter met deze looks op de wereld is? In principe mag alles zolang het maar niet
gaat over de broek en de traditionele puntmuts van de kabouter. Het
enige dat vast staat is de vorm van
het kabouterbeeld dat deelnemers
meekrijgen en de oude volksverhalen die op miraculeuze wijze bij
ons allemaal in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen. Het project
start voor individuele deelnemers al
voor de zomer, zodat er mooi de tijd
is om desnoods met de kabouter op
vakantie te gaan om zo een internationaal tintje aan het project te geven. Natuurlijk zijn vriendengroepen ook welkom voor workshops
in de ateliers van Femke Kempkes
en Karin Borgman. Daarnaast hoopt
de Kunstploeg weer op grote diversiteit aan deelnemers zodat in het
uiteindelijk kunstwerk tegelijkertijd
de samenleving weerspiegeld is zoals wij die kennen in Aalsmeer. Het
project is onder meer mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer
en door de Rabobank. Individuele deelnemers dragen ook bij, tien
euro, waardoor de deelname van
scholen, gehandicaptencentra en
zorgcentra tegen een veel lichter tarief mogelijk wordt. De Kunstploeg
hoopt op deelnemers van alle leeftijden tussen de 8 en de 88 jaar.
De eerste ophaaldag is op zaterdag 1 juli tussen 14.00 en 16.00
uur bij het atelier van Karin Borgman, Uiterweg 185. Aanmelden voor
dit project kan via e-mail DeKunstploeg@Xs4all.nl
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4e Flower Festival: Kleurrijk kijk- en doe-spektakel

Aalsmeer - Een zonovergoten weekend
en dat kwam goed uit, Aalsmeer stond
weer bol van de activiteiten afgelopen zaterdag 17 en zondag 18 juni. De Junior
Pramenrace werd gevaren, er was de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester en de vierde editie van het Aalsmeer
Flower Festival vond plaats. Vrijdagmiddag 16 juni was de officiële opening van
dit kleurige spektakel door Adnan Tekin,
gedeputeerde van de provincie NoordHolland. Het openingwoord werd verricht
door voorzitter Mariska Foppen van het
Flower Festival. Ook burgemeester Jeroen
Nobel en Bart Siemerink, directeur van de
Keukenhof, namen achter de microfoon
plaats. De opening werd opgefleurd door
actrice en zangeres Karin Bloemen en de
aanwezigen kregen een voorproefje van
de Hana Ike Battles. Bij dit uit Japan afkomstige fenomeen nemen twee arrangeurs en bloemsierkunstenaars het tegen elkaar op om in korte tijd een mooi
bloemstuk te maken. Deze Hana Ike Battles vonden zowel zaterdag als zondag
plaats in de Historische Tuin, de finale
was zaterdagvond bij de watertoren.
Rozen, gerbera’s en muziek
De Historische Tuin vormde samen met
het Molenplein de locaties in het centrum die bloemen en bloeiende planten
in prachtige arrangementen presenteerden. Molen De Leeuw was omhangen
met prachtige slingers van gerbera’s en
bij de Historische Tuin was de ontvangst
met manden vol rozen. Binnen konden de
(geurende) rozen, gebundeld in de expositie van Roooz, bewonderd worden. Bij
de molen waren zaterdag allerlei activiteiten voor kinderen, de Historische Tuin
trakteerde zowel zaterdag als zondag op
livemuziek van resp. Ten Beers After en
Saskia en Michael.
Promenade en Stoel aan de Poel
Met de bus of de vaartaxi konden de bezoekers vervolgens op weg naar de watertoren en galerie Sous-Terre. De watertaxi was een gouden greep van de organisatie. De hele dag was deze verbinding over de Westeinderplassen vol geladen. Bij de watertoren had de organisatie dit keer een bloemenpromenade bedacht. De aanleg van het panton heeft
veel tijd gekost (donderdag bij stormachtige wind), maar het resultaat oogstte terecht veel bewondering. Fantastisch om
rond de mooie toren van Sangster te kunnen lopen. Marloes Joore was de hoofdarrangeur van deze veelbekeken bloemenpromenade over het water. Zij heeft
er heel veel aan gedaan en zes andere arrangeurs betrokken om er een mooi geheel van te maken. Aan de overkant had
galerie Sous-Terre flink uitgepakt om indruk te maken op de bezoekers. De tentoonstelling Flower Art met bloemen in
de hoofdrol paste perfect bij het Flower
Festival (is overigens nog enkele weken
hier te zien) en een topattractie was de
o.a., een levensgrote stoel
‘Stoel aanmet
de Poel’
bloemenpromenade
water, Wat
die uitzicht bood over
over dehet
Westeinder.
zijnbloemsierkunst
hier veel foto’s vancompetitie,
gemaakt! De galeJapanse
rie was de enige die zaterdagavond liverozententoonstelling,
kinderactiviteiten,
muziek presenteerde.
De nieuwe Hobo
String
Band
liet
zich zien en horen tot
workshops, (bloemen)kunst,
t
plezier van vele fbezoekers.
Dat hier live-

f

t

BEDANKT!

live muziek en meer

muziek was, hadden niet alle omwonenden kennis van genomen. Even over elf
uur kwam de politie het terrein op. Er was
geklaagd over overlast. Gelukkig zette op
dat moment de band precies het laatste
nummer in.
Kunstkasten
Wie met de fiets op weg ging naar alle locaties via de speciaal hiervoor ontwikkelde tocht, kwam onderweg ook langs een
tiental kunstkasten, die beschilderd werden. De grijze elektriciteitskasten zijn omgetoverd in kleurige kunstwerken. Bij het
Molenplein heeft Rein van der Zee een
cartoon gemaakt op een kast met daarbij een gedicht van zus Joke en even verder op zat Cathy van der Meulen op haar
knieën en maakte een prachtig aquarium
van de kast. Ook langs de Stommeerweg
zijn prachtige schilderingen gemaakt.
Rondleidingen en rozen
De vijfde en zesde locatie bevonden zich
in Oost. In de voormalige veiling Bloemenlust (The Beach) konden bloemstukjes en bloemensieraden gemaakt worden en werden rondleidingen door het
gebouw gegeven. Bij Belle Epoque konden de bezoekers wandelen langs duizenden tuinrozen en hanging baskets
en vroeg, net als vorig jaar, een bijzonder
kunstobject met bloemen de aandacht.
Al met al een prachtige vierde editie van
het Aalsmeer Flower Festival dat als doel
heeft aandacht voor de sierteelt te vragen
en het dorp Aalsmeer meer op de toeristische kaart te zetten. Dit is zeker gelukt, er
mochten veel Aziatische bezoekers verwelkomd worden, evenals dagjesmensen
uit de verre regio.
All-inclusieve
Geen kritische noot? Nou, eentje dan.
Geen der bezoekers had moeite met het
betalen van 7,50 euro voor alle locaties inclusief bus- en watertaxi-vervoer. Sommige inwoners vonden dit ‘all inclusieve’ bedrag aan de hoge kant. Cor Zomer, mede-organisator, heeft hier wel een verklaring voor. “Aalsmeerders zijn verwend, alles is altijd gratis.” Constantijn Hoffscholte, de spil achter het Flower Festival, vult
aan: “We hebben diverse sponsors, maar
zij vinden dat wij ons zelf ook moeten
gaan bedruipen. Begrijpelijk.” Op zich ook
best een compliment, het Flower Festival
is volwassen aan het worden. Op naar de
vijfde editie (lustrum) in 2018. Menigeen
kijkt er vast al reikhalzend naar uit!
Selfie gemaakt?
Ongetwijfeld zijn er tijdens het Festival
vele foto’s gemaakt. De prachtige bloemen, objecten en arrangementen vroegen
er gewoon om voor eeuwig vastgelegd te
worden. Met een mooie foto ofmet
eeno.a.
selbloemenpromenade
over het water,
fie valt overigens
een leuke prijs te winnen, een lunchbon
ter waarde
van 25 eu- competitie,
Japanse
bloemsierkunst
ro. Dus, trots op uw/jouw foto, een kleurirozententoonstelling,
ge selfie gemaakt?
Stuur deze voor 1 kinderactiviteiten,
juli
naar communicatie@aalsmeerfl
workshops,owerfes(bloemen)kunst,
tival.nl en wie weet. De winnaar krijgt perlive muziek
en meer
soonlijk bericht. Let op: Door
mee te doen
met de actie wordt toestemming gegeven
om de foto te publiceren op social media en de website van het Flower Festival.
Door Jacqueline Kristelijn

www.aalsmeerflowerfestival.nl

www.aalsmeerflowerfestival.nl

11.00 - 17.00 uur

zes locaties • pendelbussen en watertaxi • fietstocht • tickets € 7.50 p.p. (kinderen t/m 14 jaar gratis)

zes locaties • pendelbussen en watertaxi • fietstocht • tickets € 7.50 p.p. (kinderen t/m 14 jaar gratis)

Marloes Joore was de hoofdarrangeur van de veelbekeken bloemenpromenade over het water. Zij heeft er heel veel aan gedaan en zes
andere arrangeurs betrokken om er een mooi geheel van te maken.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
en Jacqueline Kristelijn

11.00 - 17.00 uur

En alle andere sponsors, medewerkers
en vrijwilligers voor de geweldige inzet
voor Aalsmeer Flower Festival 2017.
Dankzij jullie was
het een prachtig,
bloemrijk weekend!
Op naar het
1 lustrum in 2018!
e
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Verkeerde informatie in media en via flyers

Twee migrantenlogies en
één hotel in Greenpark

voorbereiding. Over deze locaties
zijn diverse bewonersbijeenkomsten geweest. De gemeenteraad
besluit pas over de bouw van een
derde locatie bij de Molenvlietweg,
als bovengenoemde locaties zijn
gerealiseerd en er een jaar ervaring is met het functioneren van de
genoemde voorzieningen. Het staat
dus nog niet vast of de migrantenlogies op de Molenvliet daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

De zonsondergang bij de Westeinder van Stef de Rijk.

Voordragen kan tot 1 augustus

Wie verdient een lintje?
Aalsmeer - In Aalsmeer zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak
in alle bescheidenheid in voor het
maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en
kunnen in aanmerking komen voor
een koninklijke onderscheiding. Ze
moeten dan wel worden voorgedragen en aan een aantal voorwaarden voldoen. Kent u iemand die u

wilt voordragen voor de algemene
gelegenheid in april 2018 (Lintjesregen)? Uw aanvraag moet vóór 1
augustus 2017 bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor meer informatie
over de mogelijkheden om iemand
voor te dragen en de wijze waarop,
kunt u terecht bij Luci Beumer-Persoon van de gemeente Aalsmeer via
0297-387511 of mail naar luci.beumer@aalsmeer.nl.
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Palen onder de Hoofdsteigers onder
water afzagen en opstorten met beton.
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Gemeente Aalsmeer
Steigers bij Starteiland en Kleine Poelakker
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B.J. Hulsbos bv - Waterbouw advies
Advies & Begeleiding

Volop groei voor recreatie en toerisme

Reparatie steigers Kleine
Poelakker en Starteiland
Aalsmeer - Op maandag 26 juni
start de gemeente met de reparatie van de een aantal aanlegsteigers
op de recreatiepercelen Starteiland
en Kleine Poelakker. Bij de inventarisatie bleek de staat van de steigers van het Starteiland en de Kleine Poelakker in slechtere staat waren dan gedacht. Na de inventarisatie is de voorbereiding gestart voor
het vervangen van de palen van alle
dwarssteigers en het herstel van de
slechte paalkoppen van de hoofdsteigers. Vervolgens zijn de werkzaamheden aanbesteed en op 26
juni wordt gestart met de uitvoering.
De planning is dat voor de schoolvakantie alle werkzaamheden zijn
afgerond.
De reparatiewerkzaamheden starten op het Starteiland en worden

gefaseerd uitgevoerd om zoveel
mogelijk ligplaatsen beschikbaar te
houden. Tijdens de werkzaamheden
wordt het werkterrein afgezet met
linten.
Wethouder Jop Kluis: “De prachtige Westeinderplassen bieden nog
volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer
als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te
zetten. Hierbij is het belangrijk dat
de aanlegsteigers van goede kwaliteit zijn zodat alle recreatie hier veilig en goed kunnen recreëren in ons
mooie Aalsmeer. Uiteraard brengen
de werkzaamheden wat overlast
met zich mee maar de uitvoerder zal
zijn uiterste best doen om dit tot een
minimum te beperken.”

Onthulling schildje door wethouder

De Leeuw toegetreden tot
Korenmolenaars Gilde
Aalsmeer - Het is de 154e verjaardag van Korenmolen De Leeuw. Dit
jaar is wel een heel bijzondere verjaardag. De molen is toetreden tot
het Ambachtelijk Korenmolenaars
Gilde (AKG) en afgelopen zaterdag
17 juni vond de onthulling plaats
van het daarbij behorende AKGschild op de molen door wethouder

Jop Kluis.
Lidmaatschap van het Ambachtelijk
Korenmolenaars Gilde betekent dat
de molen wordt bediend door molenaars die door het gilde zijn opgeleid. Voor de klanten betekent dit
dat het meel van uitstekende kwaliteit is en dat het onder strenge hygiene-regels wordt geproduceerd.

nog verder verbeteren en ontwikkelen. Een kleinschalige opvang biedt
veiligheid en kwaliteit aan de kinderen. Zo hebben de kinderen bij
KindKoers altijd vaste leidsters die
hen begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan sport en spel, het
werken met thema’s en natuur. Ook
worden kinderen voorbereid op de
basisschool door 3+ activiteiten te
organiseren en kunnen zij van en
naar zwemles worden gebracht. Als
u zoekt naar vooruitstrevende, kwalitatief hoogwaardige en kleinschalige opvang voor uw kind, kies dan
voor KindKoers en vaar mee! Begin
juli zal de nieuwe website in de lucht
gaan: www.kindkoers.nl. Iedereen
wordt uitgenodigd hier te zijner tijd
een kijkje op te nemen! Op zaterdag 8 juli organiseert KindKoers een
open dag voor iedereen die het leuk
vindt om kennis te maken. Adres is
Meervalstraat 27a in de Hornmeer.
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huizing roept dit veel herinneringen
op.”
Goede tweede werd Laurens Niezen. Hij had een half uur gewacht
op het juiste fotomoment. Zijn geduld werd beloond. De reiger met
een spartelende vis in zijn snavel
stond er mooi op.
De deelnemende fotografen kunnen hun foto’s weer komen ophalen op zaterdag 1 juli bij Sous-Terre
Aalsmeer. De galerie, tegenover de
watertoren, is geopend in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Mooie
gelegenheid om ook de tentoonstelling Flower-Art te bekijken.
Janna van Zon

Aalsmeer - De naam van Kinderdagverblijf KieKeBoe en BSO
Kids&Go‚ sinds januari overgenomen door directeur Saﬁna Könst,
wordt gewijzigd! Vanaf nu vallen
deze vestigingen onder één nieuwe naam, namelijk KindKoers. Deze
naam past bij de plannen die Saﬁna met de kinderopvangorganisatie
heeft. Zij wil telkens weer mee gaan
varen met de koers die nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, en
in Aalsmeer en omstreken in het bijzonder, met zich meebrengen.
Daarom wil zij behalve goede kwalitatief hoogwaardige kinderopvang,
ook met gemeente en scholen in
gesprek gaan, om te zien wat zij kan
betekenen voor de overige jeugd in
Aalsmeer. Zo wil zij zich inzetten om
kinderen die buiten de boot vallen
ook een piek te bieden binnen haar
organisatie. Daarbij wil zij de kwaliteit en kleinschaligheid van de opvang zoals die nu is behouden en
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Aalsmeer - Galerie Sous-Terre blijkt
een uitstekende locatie om de door
de vakjury uitgekozen foto’s van
Aalsmeer Photo tentoon te stellen.
Het thema: ‘Mooi Aalsmeer’ leverde
ook een mooie serie foto’s op. Het
was nu aan de kijker welke foto het
meest favoriet was. Veel bezoekers
vulden spontaan de formulieren in.
Als winnaar kwam Stef de Rijk uit de
bus. Hij fotografeerde: Zonsondergang Poel. Benjamin Luijt schreef
als commentaar: “Ik word er rustig
van.” Maar Marjet Melse werd de
uiteindelijke winnares van de foto
met haar tekst: “De lichtval en vooral voor mij nostalgie. Door mijn ver-

Kiekeboe wordt KindKoers

Kleine Poelakker.
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Foto Stef de Rijk favoriet,
Laurens Niezen tweede

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang

35000

Fotowedstrijd Aalsmeer Photo

Goed beheer locaties
Green park Aalsmeer en de gemeente vinden het belangrijk dat
arbeidsmigranten,
die
onmisbaar zijn voor de economie, verantwoord en veilig kunnen wonen.
Green Park Aalsmeer en gemeente

6500

sluit is dat er drie locaties zijn aangewezen voor de realisatie van zeshonderd slaapplaatsen voor onder
meer arbeidsmigranten. Op korte
termijn worden op twee van deze locaties arbeidsmigrantenlogies gerealiseerd. Eén op een locatie aan de
Japanlaan (maximaal 200 personen)
en één bij de kruising van Legmeerdijk met de nieuwe N201 (maximaal
250 personen). Voor de locatie aan
de Japanlaan is inmiddels een aanvraag ingediend. Voor de locatie aan
de Legmeerdijk is een aanvraag in

Bezoek in Lisse
Vervolgens is er twee keer een gelegenheid geboden om een bezoek
te brengen aan twee bestaande migrantenlogies in Lisse die door de
toekomstige beheerder van het migranten logies, de ﬁrma Ruigrok
worden geëxploiteerd, waarbij direct aangrenzende bewoners de
mogelijkheid is geboden om eventuele vragen direct aan de toekomstige beheerder van het logies te
kunnen stellen. In het najaar zal deze gelegenheid nogmaals worden
geboden. De personen die in het
gebouw verblijven werken bij de
bedrijven in de sierteeltsector van
Aalsmeer.
De gemeenteraad heeft echter uitdrukkelijk vastgesteld dat ook andere doelgroepen op deze plekken
kunnen verblijven (studenten, woningzoekenden, enz.).

54600

Aalsmeer - Via diverse (social) media en een flyer huis aan huis is onjuiste informatie verspreid over een
door inwoners georganiseerde informatiebijeenkomst over migrantenlogies. “Wij betreuren het dat
er verkeerde informatie wordt verspreid en geven u graag de juiste informatie”, aldus Dick van der
Harst, projectdirecteur SADC.
“De gemeenteraad van Aalsmeer
heeft op 7 juli 2016 de gewijzigde
structuurvisie Green Park Aalsmeer
vastgesteld. Onderdeel van dit be-

Hotel naast tankstation
Daarnaast staat er op de kaart die
verspreid is een derde migrantenlogies naast het recent gebouwde tankstation aan de N201. Dit is
niet juist. Op deze plek is een plan
in ontwikkeling voor een ‘gewoon’
hotel. Dit gaat om een 4 sterrenhotel gericht op de zakelijke markt. De
ontwikkeling van een ‘gewoon’ hotel
is ook in de tekst opgenomen van
de structuurvisie die goedgekeurd
is in juli 2016. Voor dit reguliere hotel is een concept ontwerpbestemmingsplan gereed. De verwachting
is dat dit in het derde kwartaal in
procedure zal kunnen gaan. Zodra
hier meer duidelijkheid over is, zal
Green Park Aalsmeer samen met de
gemeente hier over communiceren
met de belanghebbenden en direct
omwonenden en zal er ook een inspraakperiode zijn.

Aalsmeer vinden het van groot belang dat de locaties goed beheerd
worden. De toekomstige exploitant
van de Japanlaan, de ﬁrma Ruigrok,
heeft meer dan 20 jaar ervaring op
dit gebied. Ruigrok hanteert bij migrantenlogies strenge bedrijfsregels
waaraan de gebruikers zich dienen
te houden. Een beheerder houdt
toezicht en bij overtreding van de
regels volgen boetes en bij ernstige
gevallen kan opzegging van de huur
of van het arbeidscontract volgen.”
Aanvulling gemeente:
In de maand april, mei en juni hebben er over deze locatie diverse gesprekken plaatsgevonden tussen
Green Park Aalsmeer de bewoners
van de Machineweg direct grenzend aan het migrantenlogies initiatief en ook met potentiele kopers
van kavels op de Hornweg/Machineweg. Tijdens deze gesprekken
heeft Green Park Aalsmeer uitgebreide informatie gegeven over de
komst van de migrantenlogies aan
de Japanlaan en over het beheer
van het logies. Daarnaast zijn vragen van deze bewoners geïnventariseerd en beantwoord in een speciale bewonersbrief.

Wethouder Jop Kluis met de molenaars van korenmolen De Leeuw.
Foto: www.kicksfotos.nl
Jaarlijks worden van de bij het AKG
aangesloten molens het graan en
het meel uitvoerig in een laboratorium van het gilde getest op kwaliteit en zuiverheid. Daarnaast houden de aangesloten molenaars tijdens regelmatige bijeenkomsten elkaar scherp over alle facetten van
dit specialistische beroep. Twee van

de molenaars van De Leeuw hebben deze opleiding met succes afgerond, waardoor Aalsmeer tot het
gilde kon toetreden.
Maalmarathon
Na de onthulling van het schild gingen de molenaars hard aan de slag.
Het was namelijk ook het weekend

Feestje op het water bij
Dag van Leven Botendag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
juni werd de veertiende Dag van
je Leven Botendag weer georganiseerd. Lange tijd hadden de ongeveer vierhonderd deelnemers met
een verstandelijke of meervoudige
beperking ernaar uit gekeken. Ze
genoten van de Westeinderplassen
aan boord van één van de 75 boten.
In allerlei soorten boten, van groot
naar klein, waren de booteigenaren
voor een paar uurtjes gastheer of –
vrouw voor hun speciale gasten. Het
weer was prima en de pret begon
al vroeg in de gezellig aangeklede
jachthaven Kempers bij Leimuiden.
De deelnemers van Ons Tweede
Thuis kwamen enthousiast met hun
begeleiding aan, waarvan er velen
door de bussen van Stichting Veteraan Autobussen gebracht waren.
Met een veilig zwemvest aan, beschikbaar gesteld door de Waterskivereniging Aalsmeer en Zeilschool
Aalsmeer, konden ze op zoek naar
de booteigenaar die hetzelfde nummertje als hen had gekregen en aan
boord voor een lekker vaartochtje.
Zingende DJ Dennis Wijnhout zong
iedereen vrolijk toe.

showtje weg door het blussysteem
even in werking te stellen. Ook de
EHBO’ers ‘Raket’ en Saskia hielden
nauwlettend alles in de gaten, maar
gelukkig hoefden ze niet in actie te
komen. Na een paar uurtjes varen
kwamen alle boten weer terug naar
de haven waar nog even werd doorgefeest. Naast Dennis gaf ook zanger Danilo Kuiters, die op televisie is
geweest bij The Voice of Holland en
Bloed Zweet en Tranen, een gezellig optreden. Hij kreeg het publiek al
snel mee. Zowel de booteigenaren
als de deelnemers dansten en zongen mee in het zonnetje. Vele polonaises werden er weer gelopen.

Cheque en kraampje
Ed Kriek kwam het bestuur van
Stichting Dag van je Leven verblijden met een cheque van 500 euro die goed besteed gaat worden
aan leuke activiteiten. Stichting Ons
Tweede Thuis had een kraampje
neergezet waar door de cliënten gemaakte spulletjes werden verkocht.
Ook werden tasjes uitgedeeld met
daarin een tegoedbon, die verzilverd kon worden bij het kraampje.
De vrijwilligerscentrale Aalsmeer
voor Elkaar was met een grote wand
aanwezig waar iedereen met leuke
tekstbordjes op de foto kon.

Zaterdag voor vaderdag
De eerste Botendag vond in 2002
plaats en alle boten vertrokken toen
nog vanuit jachthaven Kempers in
Kudelstaart. Door het succes van
het evenement moest er een jaar later al uitgeweken worden naar de
grotere Kempers-jachthaven bij Leimuiden. Slechts één jaar moest het
evenement afgeblazen worden door
slecht weer. De organisatie is zeer
dankbaar dat de directie en medewerkers van Kempers Watersport
hier hun medewerking aan willen
verlenen.
Maar is zeker ook blij met alle vrijwilligers, booteigenaren en sponsors van de club van 100. Het is ieder jaar weer een uitdaging om voldoende boten te krijgen en vaak komen de aanmeldingen laat binnen.
Dan is het altijd een gepuzzel om alles rond te krijgen.
Maar volgens het bestuur is het een
enorm dankbaar evenement om te
mogen organiseren, dus volgend
jaar gaan ze voor editie vijftien! Traditiegetrouw altijd de zaterdag voor
vaderdag.

Feestje in de haven
De veelal vrolijk versierde stoet werd
netjes begeleid door de brandweerboot. Tot enthousiasme van velen
gaven de brandweerlieden nog een

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

van de jaarlijkse maalmarathon. De
Leeuw heeft nonstop gedraaid van
zaterdagmorgen tot zondagmiddag,
dus ook ‘s nachts is er gewerkt. Publiek van tijdens de 24-uurs openstelling van harte welkom.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugd
Cultuurpunt en Flower Festival

Buitenspeeldag was super

Molenplein omgetoverd
tot feestelijk kinderplein
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
17 juni beging het Molenplein een
complete make-over. In samenwerking met het Flower Festival organiseerde Cultuurpunt Aalsmeer
daar namelijk het ‘Kinderplein’. In
het kader van de ‘Ik Toon’ maand,
de maand waarin amateurkunst en
de beoefenaars daarvan centraal
staan, vonden er de hele dag allerlei
culturele activiteiten en workshops
plaats. Dansen, trommelen, djembé
spelen, stoepkrijten, schilderen en
ondertussen stemmen op de nieuwe Kinderburgemeester: het was
een feestje!
’s Ochtends vroeg werd al begonnen met de verbouwing van het
Molenplein. Naast de ‘Cultuurpunt
Arena’ installeerden onder andere ook Stichting De Werkschuit, het
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer, Bloemen van Odeke en de poffertjeskraam zich op het plein. In het kader
van het Flower Festival was de molen helemaal versierd met bloemen,
waar overigens ook een kijkje in kon
worden genomen.
Creatieve workshops
Op het Kinderplein was van alles te
doen. De Werkschuit presenteerde zichzelf met een schilderwork-

shop, waar men gedurende de dag
een eigen schilderij kon maken.
Omdat het een dag later Vaderdag
was, werden er veel schilderijen met
‘I Love Papa’ gemaakt. Naast De
Werkschuit stond de Cultuurpunt
Arena. Hier werden doorlopend verschillende muziek- en dansworkshops gegeven door docenten Rosanne en Hanna. ’s Middags kwamen de djembés tevoorschijn en
kon men even helemaal losgaan bij
een workshop van de Djembikkels.
Aan de andere kant van het plein
kon men bloemen kopen, bloemenselfie’s maken en bloemenvaasjes versieren.
Stoepkrijtwedstrijd
Het Jeugdcultuurfonds stond ook
op het plein met hun jaarlijkse
stoepkrijtwedstrijd. Het was een erg
kleurrijk geheel en de jury had dan
ook een hele lastige taak om uit dit
geheel vijf winnaars te moeten kiezen. De makers van de vijf mooiste
tekeningen zijn beloond met een
korte cursus (9 weken) van Cultuurpunt Aalsmeer. De winnaars van
de stoepkrijtwedstrijd zijn geworden: Britt de Jong, Nine Wentzel, Irsa Khan, Jinthe en Noor. Van harte
gefeliciteerd!

Foto: Esmee Papot. Trommelen op het Molenplein.

Flower-Zoo nog te zien
in de Historische Tuin
Aalsmeer - De Flower-Zoo van de
kinderen van de Werkschuit blijft
nog tot 9 juli op de Historische tuin!
Deze plantaardige werken blijven
ook onder tropische temperaturen goed houdbaar. De verzin-dieren zijn gemaakt door leerlingen van
Annefie van Itterzon. Vorig jaar creeerde zij met haar teken- en schildergroepen ook een project voor bij
het Aalsmeer Flower Festival. Korenmolen De Leeuw werd voorzien van

kleurige doeken met bloemen en
versiersels. Deze doeken waren zaterdag 17 en zondag 18 juni weer te
bewonderen. De Flower-Zoo vormde afgelopen weekend een ‘route’
van het Molenplein naar de Historische tuin en terug. Op het Molenplein stond ook een kar vol planten
met hierbij de kunstwerken van de
kinderen. In de Historische Tuin waren de dieren her en der op de percelen gezet.

Twee kunstenaressen uit Maleisië ontmoeten de nieuwe kinderburgemeester tijdens de workshop Handletteren met bloemen. Een culturele uitwisseling
op Aalsmeerse bodem tijdens het Flower Festival. Derek maakte in de historisch bloemenschuur ook een kleurrijk werkje; de eerste letter van zijn naam.

Meeste stemmen voor leerling Jozefschool

Derek Buikema is nieuwe
kinderburgemeester
Aalsmeer - Derek Buikema is de
nieuwe kinderburgemeester van
Aalsmeer. De tienjarige leerling van
de Jozefschool kreeg de meeste
stemmen van de kinderen tijdens de
verkiezingsdagen op 10 en 17 juni.
Er klonk een luid gejuich door de telefoon toen wethouder Gertjan van
der Hoeven het goede nieuws aan
Derek vertelde. “Ik had het niet verwacht maar ik ben erg blij dat ik de
nieuwe kinderburgemeester word”,
juichte hij. Maandagochtend 19 juni is Gertjan van der Hoeven Derek
en zijn campagneteam persoonlijk
gaan feliciteren op de Jozefschool.
Hij bezocht de klas van Derek tijdens de gymles en de klasgenoten
gaven de nieuwe kinderburgemeester spontaan een luid applaus.
Recordaantal stemmen
Dit jaar hebben 404 kinderen gestemd. Een recordaantal; vorig jaar
zijn er 242 stemmen uitgebracht. Na
de telling van de stemmen heeft de
wethouder alle zes kandidaten telefonisch op de hoogte gebracht
van de uitslag. Vijf kinderen moest
hij helaas teleurstellen, maar toen
hij Derek belde klonken er oorverdovende vreugdekreten. Gertjan
van der Hoeven: “We hebben een
waardige opvolger voor Sophie gevonden. We merken dat de kinderburgemeester echt leeft onder de
Aalsmeerse kinderen en dat is natuurlijk precies de bedoeling. We
hadden dit jaar zes ijzersterke kandidaten maar de kinderen hebben
uiteindelijk zelf voor Derek gekozen.”
Toekomst van Aalsmeer
Derek: “Ik ben natuurlijk heel erg

blij dat ik het geworden ben, hartstikke leuk. Ik ga erg mijn best doen,
ik wil graag zoveel mogelijk in contact komen met andere kinderen
en dan kunnen ze ook dingen aan
mij vragen. Ik wil zelf graag meer
rookvrije ruimtes bijvoorbeeld het
schoolplein; ik wil graag dat kinderen meer betrokken worden als er
dingen worden bedacht en ik ben
zelf erg enthousiast over sport. Derek had als inspirerende slogan: ‘Samen bepalen wij de toekomst van
Aalsmeer, Samen maken wij de toekomst van Aalsmeer en Samen zijn
we de toekomst van Aalsmeer’.
Werkbezoeken en spreekbuis
Kinderburgemeester Derek gaat
aandacht vragen voor zijn thema’s
en proberen in dat kader acties te
realiseren. Ook werkbezoeken brengen en openingen verrichten samen
met de burgemeester en/of wethouders, heeft een ceremoniële functie bij speciale evenementen, zoals
de ontvangst van Sinterklaas, en is
spreekbuis van de wensen en ideeen van de kinderen van Aalsmeer.
De gemeente wil met de functie van
kinderburgemeester meer betrokkenheid van kinderen bij het ontwikkelen van beleid.
‘Bouw een bootje’
Op donderdag 29 juni tijdens ‘Bouw
een bootje’ op het surfeiland in het
kader van de Westeinder Water
Week wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd door wethouder Gertjan van der Hoeven en
krijgt hij de ambtsketen omgehangen. Sophie van Raaphorst wordt
dan uitgezwaaid als kinderburgemeester.

Derek Buikema met een grote bos bloemen te midden van zijn klasgenoten en
wethouder Gertjan van der Hoeven.

Deelname team Aalsmeer
aan NK Schoolvolleybal
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 24 juni mogen Martijn, Maud,
Britt, Joy en Yasmina meedoen aan
het NK Schoolvolleybal in Houten.
Eerder wonnen zij in februari het
schoolvolleybaltoernooi georganiseerd door volleybalvereniging Oradi/Omnia. De winnaars van het toernooi mochten op 13 mei naar het
Provinciaal Kampioenschap in Nederhorst den Berg! Het was daar
spannend. Vooral de halve en hele finale, allebei met een verlen-

ging waarin de zenuwen goed onder controle bleven. En ook daar
wonnen deze toppers. De afgelopen weken is flink geoefend door
de kinderen van groep 5 van OBS
Samen Een in Aalsmeer. Volleybalvereniging Oradi/Omnia wenst
Martijn, Maud, Britt, Joy en Yasmina
heel veel succes en vooral heel plezier. Het is een mooie ervaring! Zowel volleybalvereniging Oradi/Omnia als basisschool Samen Een zijn
nu al heel trots op jullie!

krant
Aalsmeer - De nationale buitenspeeldag vond gisteren, woensdag
14 juni, plaats. Het was een prachtige zonnige dag en er is volop genoten van alle spelletjes en de diverse
activiteiten. In Kudelstaart werd de
buitenspeeldag georganiseerd door
de Binding samen met Cultuurpunt
Aalsmeer en Sportservice Aalsmeer.
Door omstandigheden was de buitenspeeldag dit jaar wat kleiner van
opzet dan dat de kinderen gewend
zijn. Desondanks hebben de kinderen een fijne middag buiten gehad en was het ook heel gezellig.
De kinderen konden geschminkt
worden, dansen op muziek, broodjes bakken, pijl en boogschieten,
blikgooien en nog veel meer. Voor
de hongerige en dorstige kinderen
was er limonade en fruit aanwezig.
Een hot item dit jaar was toch wel
een krijgen van een spinner. Omdat
er niet genoeg voor iedereen was, is
er besloten om de spinners te verloten tussen de aanwezige kinderen.
Bij De Dolfijn in de Baccarastraat
kwamen eveneens medewerkers
van het Cultuurpunt langs en gaven een workshop. Hier stond knikkeren op het programma, evenals
verschillende sporten, waaronder

voetbal en badminton. In AalsmeerOost wordt al voor het derde jaar
op rij Bobbie’s Buitenspeeldag gehouden onder auspiciën van MarieLouise Hoes. Zij krijgt hierbij hulp
van het Cultuurpunt, Sportservice
Aalsmeer en heel veel vrijwilligers.
Ook de Brandweer kwam langs in
de Snoekbaarsstraat en de verkoeling met water werd op prijs gesteld.
“Met een paar handstralen en een
waterscherm hadden de kinderen
een geweldige middag”, aldus de
brandweer. De opening hier werd
verricht door wethouder Gertjan van
der Hoeven en daarna barstte het
feest los. Touwtje springen, hoelahoepen, twister en nog veel meer
door ruim 500 (!) kinderen. Of het
nu ging om sjoelen, pingpongen,
steltlopen, hoelahoepen of touwtje springen, overal zag je de kinderen actief bezig. Elk spel leverde een stempel op. En met een volle stempelkaart kregen zij na afloop
een mooie beloning: de spinner van
Zorg en Zekerheid was razend populair en leverde lange rijen op.
Op alle locaties en door alle organisaties wordt terug gekeken op een
geweldige en heel zonnige buitenspeeldag. Super!

Stoepkrijtwedstrijd: Veel
talentjes in Aalsmeer!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
juni hebben 25 kinderen deelgenomen aan de stoepkrijtwedstrijd in
de Zijdstraat, bij het Molenplein. De
jongste deelnemer was pas 3 jaar en
de oudste 12 jaar oud. Het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer wil al deze
kinderen bedanken voor hun vrolijke en creatieve stoepkrijttekeningen. Het enthousiasme waarmee de
kinderen aan de slag gingen om een
dier te maken, bestaande uit verschillende vormen, was heel mooi
om te zien. Aalsmeer heeft heel wat
talentjes rondlopen. De jury, bestaande uit Jacqueline Kristelijn (redactrice van de Nieuwe Meerbode),
Lennard Gols (combinatiefunctionaris Cultuur) en Kim Veltman (coördinator Jeugdcultuurfonds Aalsmeer),
hebben na een intensief overleg de
winnaars uitgekozen. De winnaars
zijn Britt de Jong, Jinte, Nine Went-

zel, Irsa Khan en Noor. Zij zullen
aankomende week een bericht ontvangen waarin staat dat zij een cursus mogen uitkiezen bij het Cultuurpunt. Dit zijn oriënterende cursussen van 9 weken variërend van muziek maken tot graffiti spuiten. Van
alle stoepkrijttekeningen zijn foto’s gemaakt en deze worden opgestuurd naar het landelijke Jeugdcultuurfonds, zodat zij ook mee doen
aan de landelijke wedstrijd. Dit is
te volgen op Facebook; Ontwerpje-dier-Jeugdcultuurfonds. Wil je
nu nog een stoepkrijttekening maken en meedoen aan deze wedstrijd? Dat kan, als je er een foto
van maakt en opstuurt naar dier@
jeugdcultuurfonds.nl. Heb je nog
een vraag of opmerking voor het
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer, aarzel
dan niet om contact op te nemen via
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl.

Feestweek op Het Kroontje
Gevarieerde show tijdens
‘OBS Got Talent’
Kudelstaart - Donderdag 15 juni
stond er op OBS Kudelstaart weer
OBS Got Talent op het programma.
Tijdens OBS Got Talent mogen kinderen hun talenten tonen aan de
rest van de school. Wekenlang is er
druk geoefend.
Danspasjes werden aangeleerd,
moppen uit het hoofd geleerd en
goocheltrucs tot in de puntjes voorbereid. Op donderdagmiddag kreeg
de zaal met enthousiaste kinderen
een ware show te zien. Tijdens de

dansjes werd er enthousiast mee
geklapt op de muziek en bij een
aantal liedjes werd er zelfs luidkeels
meegezongen. Sophie en Pepijn uit
groep 4/5 hadden zelf een verhaal
geschreven. Het leek net of het geschreven was door een echte kinderboekenschrijver. De zaal luisterde ademloos naar het spannende
verhaal. Wat een talenten hebben
we weer voorbij zien komen. Hopelijk wordt het volgend jaar weer net
zo’n groot succes.

Aalsmeer - De afgelopen week
vierden de kinderen en juffen van
Christelijk Kinderdagverblijf Het
Kroontje volop feest. Het is namelijk alweer vier jaar geleden dat Het
Kroontje haar deuren opende. Dat
moest natuurlijk gevierd worden
met alle kinderen en dus waren er

cadeautjes, slingers en een lekkere traktatie. In dezelfde week vierden de juffen hun verjaardagen en
daarom mochten de kinderen verkleed naar het kinderdagverblijf komen. Deze stoere ridders en piraten
en prachtige prinsessen durfden
wel op de foto!
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JUNIOR PRAMENRACE 2017
Zonnige dag, geweldig evenement

1e plaats

Team Slinger ‘m er in wint
13e Junior Pramenrace
Aalsmeer - Wat was het een gezellige Junior Pramenrace zaterdag
17 juni en wat een prachtige, zonnige dag. In mooi uitgedoste pramen en bokken arriveerden de totaal 22 teams en de kinderen in de
boten waren allemaal verkleed. Er
arriveerden voetballers bij het Stokkeland, maar ook piraten, bruiden
en bruidegommen, schippers, muzikanten, vloggers en onder andere ‘oudjes’. Geweldig!
Vol enthousiasme gingen alle teams
van start. Sommige hadden er zoveel zin in dat ze bijna te vroeg aan
de race begonnen. Peter en Rody
van het bestuur zorgden er samen
voor dat de start eerlijk en orderlijk
verliep. Onderweg stonden diverse
opdrachten klaar, waaronder eieren gooien, koekhappen, foto’s raden en sjoelen.
Ook kregen alle teams letters uitgereikt, waarmee uiteindelijk een zin
gevormd moest worden. De uitslag
was opmerkelijk, verzonnen met
een dikke knipoog naar alle ouders
en begeleiders, die in de ban van
het spel nog wel eens vergeten dat
de Junior Pramenrace voor de kinderen is en niet voor hen. De oplossing was: Niet voorzeggen!
Bekers en medailles
De Junior Pramenrace is gewonnen
door het team Slinger ‘m er in. Deze
jongens en meisjes (bruidsmeisjes
en -jonkers) kregen een grote beker en mogen uit eten in The Beach.
Zij hebben het beste alle opdrachten uitgevoerd en de race gevaren
in de snelste tijd. Op twee zijn de
Junior Wijzen uit het Oosten geëindigd. Liefst twaalf jongens en meisjes op de bok en allemaal willen ze
volgens het thema ‘Later als ik groot
ben’ miljonair worden. Ook voor dit
team een prachtige beker en allemaal een medaille. Plaats drie is
voor Aaltje Bagger. “Eindelijk, net
op tijd”, werd gezegd. Het team doet
namelijk voor het laatste jaar mee
en wint nu dan toch nog een keer
een prijs. De vloggers waren bijzonder blij met deze derde prijs, ook
een beker en medailles.
Poel veroveren en Vet Ship
Aan alle deelnemende teams was
als thuisopdracht meegegeven een
vlog te maken. Er verschenen heel
veel leuke en grappige filmpjes op
facebook. Een zware klus voor het

bestuur om in deze de uiteindelijke winnaar te kiezen. Het team New
Kids on the Bok werd tot winnaar
verkozen. Deze piraten die als ze later groot zijn ‘de poel gaan veroveren’ mogen uit eten in The Beach.
De jury wachtte deze dag ook best
een moeilijke taak, zoek maar eens
de leukste uit, terwijl ze allemaal zo
hun best hebben gedaan. De jury
met burgemeester Jeroen Nobel en
de bakkers Jasper Engel en Richard
Versteeg van Vooges kozen na lang
beraad voor team De Huffertjes die
de praam had omgetoverd in een
‘Vet Ship’ van De Vries scheepsbouw. De omkoopprijs is gewonnen door De Buurtmeisjes. Dit team
heeft een puzzeltocht op het water
uitgestippeld en het bestuur van de
Juniorrace is uitgenodigd deze te
gaan varen met als afsluiting een
gezellig samenzijn met spelletjes en
een etentje op een eiland.
Ruim 2 uur
Voor pechvogels heeft het bestuur
ook altijd een prijs klaar staan.
Het is tot slot heel vervelend om
de tocht niet te kunnen voltooien.
Team OK-2 kreeg de pechprijs, genaamd het ‘gebroken trekkoordje’.
De captain van dit team had nog
echt een koordje gebroken ook. De
rode lantaarn is voor het team dat
het langst over de race heeft gedaan. Team Goet Foud vaarde maar
liefst 2 uur en 27 minuten om de finish te bereiken. De jongens op de
Amerika boot en maskers van president Trump mogen uit eten in The
Beach.

2 e plaats

3e plaats

Schitterende dag
Het was alweer de dertiende van de
Junior pramenrace en ook deze editie mag een groot succes genoemd
worden. Na de prijsuitreiking werd
een applaus gevraagd voor het bestuur en voor Rody, Peter, Danny,
Esther, Thea en Yvonne gingen terecht de handen op elkaar. Een topevenement! De zes vroegen hierna een applaus voor alle vrijwilligers, zonder hen lukt de Juniorrace
organiseren en plaats laten vinden
echt niet, voor de brandweer die de
bar bemande, Kees en Marcel voor
de muziek, Roy voor het uitrekenen van de tijden en punten voor de
uiteindelijke uitslag en voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze schitterende dag. Op naar 2018!
Met foto’s nog even nagenieten!

Uitslag dertiende
Junior Pramenrace

1. Slinger ‘m d’r in
2. De Junior Wijzen uit het Oosten
3. Aaltje Bagger Junior
4. New Kids on the Bok
5. YoYojozefgang
6. Aprameja
7. Junior Stenhuismaatjes
8. Muppies World

9. OK-team 2
10. De Dolfijnen
11. De Huftertjes
12. De Buurtmeisjes
13. De Feestboot
14. Kinderburgemeesters
15. Junior Prutpraam
16. Dreamteam
17. OK-team 1
18. Tot dat ‘t Zinkt Junior
19. BelJeMe
20. Goed Foud
21. Kids van De Vlijt
22. Kleine Keuregies

Foto’s: www.kicksfotos.nl en
Jacqueline Kristelijn
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Veroordeling raadslid HAC
schaadt aanzien bestuur
Aalsmeer - Op vrijdag 16 juni heeft
de Amsterdamse rechtbank uitspraak gedaan in de strafzaak tegen
het HAC-raadslid de heer A.G.P. Heijstek. De heer Bram Heijstek is door
de rechtbank veroordeeld tot een
taakstraf van 240 uur en 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook dient hij zich verplicht te laten behandelen door een
psychiater en moet hij ruim 10.000
euro schadevergoeding betalen aan
een drietal slachtoffers.
Burgemeester Nobel van Aalsmeer
over de veroordeling van raadslid
de heer A.G.P. Heijstek: “Ik kan mij
goed voorstellen dat de rechtszaak
bij direct betrokkenen allerlei emoties losmaakt. Naast het leed dat hij
anderen heeft aangedaan, is het te
betreuren dat een volksvertegenwoordiger strafbare feiten heeft gepleegd. Ik merk bovendien dat het
vragen oproept onder inwoners over
het functioneren van dit raadslid.

Een veroordeling voor een strafbaar
feit betekent niet dat een raadslid ook uit zijn functie wordt ontheven. Dat gebeurt alleen wanneer
de rechtbank daartoe besluit. Dat is
in deze zaak niet het geval. De veroordeling van een raadslid schaadt
echter het aanzien van het openbaar bestuur. Het is mijn taak te waken over de bestuurlijke integriteit.
Naast de strafrechtelijke zaken waar
de rechter een oordeel over heeft
geveld, heb ik de heer Heijstek diverse keren aangesproken op zijn
gedrag, omdat hij, naar mijn mening, de grens van integer handelen
overschreed. Ik heb de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.
Als burgemeester staan mij geen
middelen ter beschikking om een
raadslid uit zijn functie te ontheffen.
Het is aan het raadslid zelf om daar
een afweging in te maken. Tot slot
wil ik erop wijzen dat partijen nog in
hoger beroep kunnen gaan.”

Aanhouding na
mogelijke diefstal

Vervangen riool, nieuwe bestrating

‘Zandbak’ in Beethovenlaan
Aalsmeer - Een extra grote zandbak voor de kinderboerderij, een
nieuw oefenveld voor de voetbalvereniging? Nee, het parkeerterrein
in de Beethovenlaan wordt opnieuw
ingericht en deze werkzaamheden
zijn in volle gang. De verouderde
parkeergelegenheid was aan vervanging toe en besloten is om hier
in juni, tijdens de zomerstop bij verenigingen en bijna vakantie voor de
scholen, mee aan te vangen.
Er wordt nieuwe bestrating aangelegd, maar eerst gaat er een extra
rioolleiding de grond in om de afvoer te verbeteren. Ook het groen
zal worden vernieuwd, zodat er een
mooier beeld ontstaat. De parkeercapaciteit wordt met circa 50 plaatsen vergroot en dat is goed nieuws.

Het was tijdens wedstrijddagen bij
FCA veelal overvol.
De werkzaamheden worden in verband met de bereikbaarheid gefaseerd uitgevoerd. Gestreefd wordt
om steeds een helft van het parkeerterrein beschikbaar te houden. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind augustus afgerond. Daarna gaat de Beethovenlaan aangepakt worden. Het gedeelte tussen het parkeerterrein de
Sweelinckstraat wordt vernieuwd en
anders ingedeeld. Het asfalt wordt
vervangen door klinkers en de rijbaan wordt smaller gemaakt om extra parkeergelegenheid te realiseren. Deze werkzaamheden zullen tot
medio/eind september duren.
Foto: www.kicksfotos.nl

Vertraging bouw ‘Triade’
Dagelijks druk verkeerspunt

VVD vraagt aandacht voor
verkeerssituatie Oosteinde
Aalsmeer - De VVD Aalsmeer heeft
signalen ontvangen dat de kruising op de Machineweg ter hoogte van de Catharina Amalialaan welke overgaat in de Middenweg (de
ontsluitingslocatie van Nieuw Oosteinde) gevaarlijke verkeerssituaties kent. Reden genoeg dat VVD
Aalsmeer op meerdere momenten
de plaatselijke situatie heeft aanschouwd. Het is een dagelijks een
druk verkeerspunt en de veiligheid
van verkeersdeelnemers staat onder druk.
Om die reden heeft fractievoorzitter Robert van Rijn vragen aan de
wethouder gesteld op de commissievergadering van 15 juni. Van Rijn
wilde met name weten of de situatie
bekend was en of en op welke termijn de verkeerssituatie aangepakt
zou worden.

Wethouder Robbert-Jan van Duijn
(CDA) gaf in antwoord op deze vragen aan dat hij de plaatselijke situatie in Nieuw Oosteinde herkende als
geen optimale verkeerssituatie. Op
de vraag tot welke oplossingen hij
voornemens was gaf hij aan dat dit
pas op lange termijn kan in verband
met de reconstructie van de gehele verkeerssituatie ter hoogte van de
Machineweg. Dit zou pas na 2019 in
gang worden gezet.
Van Rijn (VVD) verzocht nogmaals
om deze gevaarlijke verkeerssituatie eerder dan na 2019 aan te pakken. De wethouder heeft toegezegd
kleine en tijdelijke oplossingen ter
hoogte van de kruising te onderzoeken. VVD Aalsmeer is voorlopig
content, omdat er aandacht is voor
de verkeersveiligheid op genoemd
kruispunt.

Aalsmeer - De bouw van de fusieschool Triade aan de Dreef lijkt vertraging te gaan oplopen. Het ligt
niet aan het schoolbestuur en de
gemeente, maar simpelweg heeft
geen enkele aannemer gereageerd
op de openbare aanbesteding. Het
schoolbestuur heeft inmiddels een
drietal aannemers benaderd, die
hebben aangegeven op de aanbesteding te willen inschrijven. Op 6
juli dienen de aannemers hun offertes in. Hierna zal het bestuur van
de school de offertes beoordelen

en bepalen of de winnende aanbieding binnen het door de gemeenteraad beschikbare krediet past. In
verband met de vertraging in aanbesteding komt de gewenste datum
van augustus 2018 voor de ingebruikname van de fusieschool onder
druk te staan. In hoeverre de planning nog haalbaar is, kan op dit moment nog niet goed ingeschat worden. Afwachten dus of volgend jaar
onder andere de basisscholen De
Hoeksteen en De Wegwijzer hun intrek kunnen nemen in Triade.

Aalsmeer - Tijdens de Internationale Kwekerijdagen 2017 op landgoed
Bingerden in Angerlo heeft Kwekerij
Morning Glory uit Aalsmeer afgelopen weekend de Eugénie van Weede
Prijs gewonnen. Van de vier geselecteerde Gouden Awards kwam Kwekerij Morning Glory als beste naar voren
met haar bijzondere assortiment eenjarige planten en meerjarig niet winterharde planten. Chris Tilanus, eigenaar Kwekerij Morning Glory: “Ik
ben zeer vereerd met deze prijs. Een
mooie blijk van waardering voor de
bijzondere collectie planten die plantenliefhebbers bij ons kunnen vinden.”
Bijzonder assortiment
Kwekerij Morning Glory is een kwekerij aan de Noordpolderweg 6 met

Aalsmeer - De afgelopen week zijn
een drietal fietsen gestolen. In de
avond of nacht van woensdag 14
op donderdag 15 juni is vanuit een
tuin aan het begin van de Oosteinderweg een Gazelle Sport gesto-

Aalsmeer - Maandag 26 juni starten de werkzaamheden met het vervangen van de riolering en het herinrichten van de openbare buitenruimte van de Weteringstraat en
Gedempte Sloot in het Centrum. De
omwonenden en bedrijven zijn al
eerder hierover geïnformeerd. De
riolering is in deze straten aan vervanging toe. Ook de huisaansluitingen naar het riool zullen worden vernieuwd. De gemeente adviseert bewoners en eigenaren om
het gedeelte binnen de eigendomsgrens te controleren en indien nodig
te vervangen.

een bijzonder assortiment eenjarige
planten, meerjarige niet winterharde planten en vaste planten. Daarnaast is er in het voorjaar en najaar
een grote verscheidenheid aan zelfgemaakte hanging baskets te vinden.
Meer informatie over de kwekerij en
de openingstijden is te vinden op de
website van Kwekerij Morning Glory.

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden
worden delen van de straat gefaseerd afgesloten. Auto’s zullen tijdelijk elders geparkeerd moeten
worden. De woningen en bedrijven
blijven altijd per voet bereikbaar in
het afgesloten gedeelte door tijdelijk een voorziening neer te leggen.

Kwekerijdagen Bingerden
De Internationale Kwekerijdagen Bingerden hebben nationale en internationale faam verworven. De 21ste editie van dit evenement vond plaats van
16 tot en met 18 juni 2017. Een unieke belevenis voor plantliefhebbers om
bijzondere aanwinsten voor de tuin te
vinden bij de vele kwekers die daar
staan. Meer informatie over de Kwekerijdagen is te vinden op de website.

Fasering
De Weteringstraat wordt in vier fa-

Fietsendieven weer actief
len. De tourfiets is groen van kleur
en volgens de eigenaar redelijk oud.
De diefstal heeft tussen tien uur in
de avond en acht uur ‘s morgens
plaatsgevonden. Op donderdag 15
juni is tussen één en vijf uur in de

Aalsmeer - Naar aanleiding van
diverse klachten van inwoners
heeft de politie samen met de
handhavers afgelopen weekend
diverse controles gehouden op
de Westeinder. Er waren diverse
meldingen binnen gekomen over
met name hard varende jeugd op
de Poel. Er zijn waarschuwingen
gegeven en diverse boetes uitgeschreven aan jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Ook is proces-verbaal opgemaakt omdat
gevaren werd door een 19-jarige
inwoner zonder vaarbewijs. De
bootjesmensen op de Westeinderplassen konden de actie van
de politie en de handhavers wel
waarderen. Diverse malen gingen
de duimen omhoog!

Huis overhoop
na inbraak
Kudelstaart - Op vrijdag 16 juni is tussen twee uur in de middag en kwart voor acht ‘s avonds
ingebroken in een woning aan
de Herenweg, tussen de Kudelstaartse- en Ambachtsheerweg. De dieven zijn binnen gekomen via de schuur. Vervolgens
is een binnendeur geforceerd.
De inbrekers hebben alle kamers
onderzoek en heel veel kasten en
lades overhoop gehaald. Er zijn
diverse sieraden gestolen. De politie heeft een sporenonderzoek
gehouden.

Kinderfiets terug
via internet
Kudelstaart - Op donderdag 15
juni is tussen elf en twaalf uur in
de ochtend een speciale kinderfiets gestolen uit de Edisonstraat.
De bijzondere Bulls Sharptale is
zwart van kleur en is vrij kostbaar. De gedupeerde familie is op
zoek gegaan op internet en ontdekte dat de fiets werd aangeboden door een persoon in Amstelveen Westwijk via een verkoopsite. De politie is op de hoogte gebracht en agenten zijn een kijkje gaan nemen. De fiets werd hier
inderdaad aangetroffen. De verkoper, een 16-jarige Aalsmeerder,
is aangehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Dankzij video daders van
mishandeling bekend

Reconstructie Gedempte
Sloot en Weteringstraat

Kwekerij Morning Glory
wint hoofdprijs!

Boetes voor
snelvaarders

Aalsmeer - Tussen woensdag
14 en vrijdag 16 juni is vanuit
een jachthaven aan de Oosteinderweg een boot gestolen. In de
boot lag voor duizenden euro’s
aan visgerei. De schade voor de
eigenaar is enorm. De boot is van
het merk ‘Sigersma’ en is voorzien van een 8 pk buitenboordmotor.

Vechtpartij in december op Van Cleeffkade

Vervangen riolering en herinrichting buitenruimte

Internationale kwekerijdagen 2017

Aalsmeer - Op dinsdag 13 juni
kreeg de politie rond half vier in de
middag een melding van winkeldiefstal op het Praamplein. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan
en zijn een zoektocht gestart. In de
Kanaalstraat troffen zijn Renault
Clio aan met twee inzittenden die
voldeden aan de opgegeven omschrijving. In de kofferbak van de
auto vonden de agenten een groot
aantal blikken met baby- en peutervoeding. Ook waren de mannen
in bezit van folietassen, waarmee
geprobeerd wordt langs alarmpoortjes te lopen. De mannen van
32 en 43 jaar zonder vaste woonof verblijfplaats zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. De man van 43
jaar heeft een dagvaarding gekregen en moet zich verantwoorden
bij justitie. De 32-jarige is op vrije
voeten gesteld vanwege onvoldoende bewijs.

Boot met veel
visgerei gestolen

middag een fiets ontvreemd uit de
Zijdstraat. De damesfiets van het
merk Gazelle, type Orange, is voorzien van een grijze mand voor en
een fietstas met bloemen. Het registratienummer eindigt op 828. Bij de
fiets zijn twee mannen gezien, vermoedelijk zijn de twee er vandoor
gegaan met de fiets. Op zondag 18
juni heeft een fietsendief toegeslagen tussen twee en vier uur in de
middag bij de watertoren aan de
Kudelstaartseweg. De ATB bike (zie
foto) is zwart met meerdere kleuren
en het registratienummer eindigt op
164. Ziet u/jij ‘verlaten’ fietsen in de
buurt? Mogelijk zijn ze van diefstal
afkomstig en kan via de politie de

sen uitgevoerd. Fase 1 start aanstaande maandag 26 juni bij de
Studio’s Aalsmeer. De werkrichting
is naar de Zijdstraat toe. Voor fase
2 is de start aan de Zijdstraat. De
werkrichting is naar de Gedempte
Sloot toe. De Gedempte Sloot wordt
in twee faseringen uitgevoerd. De
werkzaamheden duren zeker tot
het einde van het jaar. De weersomstandigheden, zoals hevige regenval en/of sneeuw en/of vorst, kunnen invloed hebben op de planning.

Aalsmeer - De politie deed donderdag 15 juni een oproep om twee
daders te vinden van een mishandeling in de nacht van vrijdag 23 op
zaterdag 24 december in Aalsmeer,
op de Van Cleeffkade. Ondanks onderzoek en een behoorlijk duidelijke foto was het niet gelukt om achter de identiteit van de daders te
komen. Bij de mishandeling raakten twee mannen gewond. De twee
stapten rond elf uur in de avond
een restaurant binnen om iets te
eten. Tien minuten later kwamen
twee mannen binnen die aan de tafel achter de slachtoffers gingen zitten. Ook zij bestelden wat te eten.
De twee besloten te vertrekken, ze
ergerden zich aan deze twee gasten. Bij het vertrek werd hier een
opmerking over gemaakt. Vanaf dat
moment liep het flink uit de hand.
Op camerabeelden is te zien dat er
gevochten werd. Eén van de slachtoffers kan zich daar niets meer van
herinneren. Het eerste wat hij weet
is dat hij, zittend in het restaurant,
bijkomt na het gevecht en onder het
bloed zit. Hij is vervoerd naar het
ziekenhuis waar blijkt dat hij een
scheur heeft in zijn trommelvlies

en oogletsel heeft opgelopen. Zijn
vriend heeft ook meerdere klappen
en trappen gekregen en zit onder de
blauwe plekken.
De oproep van de politie Aalsmeer
Uithoorn in allerlei media was voorzien van een video van de daders.
Op deze late oproep, een half jaar
later, kreeg de politie op facebook
behoorlijke kritiek. De politie legde uit dat zij bij het oproepen van
getuigen gebonden zijn aan regels.
Per zaak wordt door een officier van
justitie een zorgvuldige afweging
gemaakt hoe en wanneer een oproep gedaan mag worden. Bovendien moeten agenten eerst andere mogelijkheden proberen om de
identiteit van een verdachte te achterhalen.
De videobeelden hebben bijzonder
snel tot resultaat geleid. “De twee
daders zijn bekend”, laat de politie
nog dezelfde dag aan het einde van
de middag weten. “Eén van de verdachte heeft zichzelf gemeld bij de
politie.” De politie wil iedereen bedanken voor het delen van de oproep. “Door de kracht van social
media kan het onderzoek een verder vervolg krijgen.”

Overlast
De uitvoering van riolerings- en bestratingswerkzaamheden
brengt
overlast met zich mee voor bewoners en bezoekers van de straten.
Tijdens de faseringen van de werkzaamheden, zal de bereikbaarheid
van de straten met tijdelijke verkeersborden de omleidingen worden aangegeven.
PWN, waterleidingbedrijf, zal haar
werkzaamheden tegelijkertijd laten
plaatsvinden met de reconstructie
van de Weteringstraat.
rechtmatige eigenaar terug gevonden worden. De politie is bereikbaar
via 0900-8844.

Foto: Yvonne van Doorn

2 Aanrijdingen op 1 dag!
Aalsmeer - Rond één uur in de
middag op dinsdag 20 juni zijn twee
auto’s op elkaar gebotst op de kruising Machineweg met de Aalsmeerderweg (zie foto). De politie en de
ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Beide voertuigen liepen flinke
schade op. De oorzaak van de aanrijding is vooralsnog onbekend. Er
is onderzoek gedaan. Het was best
een drukke dag voor de hulpdiensten, want rond half acht in avond

kwam een melding van opnieuw
een aanrijding. Dit keer op de kruising N201 met de Legmeerdijk. De
zoveelste hier op dit drukke punt.
Het betrof een kopstaart aanrijding
waar vier voertuigen bij betrokken
waren. Eén van de bestuurders is ter
controle overgebracht naar het Amstelland ziekenhuis. De weg is geruime tijd afgesloten geweest voor
onderzoek en om alle los geraakte
onderdelen te verwijderen.
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Midzomernachtzwemmen
in het Oosterbad vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 23
juni vindt bijna het leukste evenement van het begin van de zomer
plaats in Het Oosterbad: Midzomernachtzwemmen. Vanaf 19.00 tot 0.00
uur mag iedereen komen zwemmen
in het natuurbad aan de Mr. Jac.
Takkade 1. Zwemmen in het donker, best heel spannend. Ook ligt er
weer een opblaasbare attractie in
het diepe bad die voor heel veel vermaak zal zorgen voor de jeugd met
diploma. Op het terras van Het Oosterbad wordt het ook heel gezellig
en voor zowel de jeugd als de iets
ouderen zal er een gezellig muziekje klinken.
Zwemvierdaagse
De zwemlessen in het natuurbad
zijn inmiddels weer van start gegaan en er zijn al heel wat stoere zwemlessertjes met hun eerste
zwemlessen begonnen.
In de week van maandag 26 tot en

Zwemloop
Op donderdagavond 20 juli wordt
de Oosterbad-zwemloop georganiseerd in samenwerking met het
Oceanus triathlon-team. Er is dus
weer genoeg te beleven in Het Oosterbad dat een zomerse watertemperatuur heeft van zo’n 23 graden
celsius. Voor al het actuele nieuws
zie de website www.hetoosterbad.nl
en de Oosterbad-Facebookpagina.

Brons voor Romée Veldt op
NJJK lange baan zwemmen
men gehouden in het Pieter van de
Hoogenband zwemstadion te Eindhoven. Romée Veldt van Zwemsportclub Oceanus mocht, onder
leiding van hoofdtrainer Paul Zirkzee, deelnemen aan de 100 meter
rugslag op zaterdagochtend. Vrijwel
direct na het inzwemmen, werd haar
programma om 8.40 uur al gezwommen. Ze was goed gefocust en vastberaden om (weer) een podiumplaats te bemachtigen. Dit is gelukt
en ze heeft zich naar een prachtige
derde plaats gezwommen in een tijd
van 1:13,60. Het zwemseizoen loopt
nog tot eind deze maand en dan
mogen alle zwemmers van Oceanus
gaan genieten van een welverdiende vakantie om in september met
volle kracht weer aan alle wedstrijden te gaan deelnemen.

Zeilen, kanovaren en suppen

Optimist on Tour meert
aan bij het surfeiland
Aalsmeer - Kom leren zeilen, kanovaren en suppen onder begeleiding van professionele instructeurs
van Zeilschool Aalsmeer. Optimist
on Tour meert samen met Zeilschool
Aalsmeer van 29 juni tot en met 1
juli aan bij het surfeiland aan de
Kudelstaartseweg tijdens de Westeinder Water Week. De Optimist on
Tour is een rondtrekkend evenement waar kinderen gratis kunnen
kennis maken met de watersport. Bij

de Optimist on Tour is voor kinderen van alles te beleven. Word jij ook
baas op het water?
Meedoen is gratis, wil je zeker zijn
van een plek dan kun je je inschrijven via www.zeilschoolaalsmeer.nl
Voor de late beslissers is last minute
inschrijven op locatie ook mogelijk.
Om mee te mogen doen aan de Optimist on Tour moeten kinderen minimaal in bezit zijn van zwemdiploma A.

Meer dan 600 lopers in Kudelstaart

Prachtig wandelweer tijdens
de avondvierdaagse
Aalsmeer - Het was prachtig wandelweer voor de vele lopers van de
Avondvierdaagse die vorige week in

Liefst 140 deelnemers aan
derde editie Prutrace

met vrijdag 30 juni wordt de traditionele Zwemvierdaagse gehouden. In
deze week hebben deelnemers vijf
avonden de tijd om verschillende
afstanden te zwemmen. Kinderen
tot 12 jaar met diploma zwemmen
250 meter en boven de 12 jaar 500
meter. Daarmee is die felbegeerde Zwemvierdaagsemedaille te verdienen. Iedere avond is er een nevenevenement, zoals boegsprietlopen, plankhangen en wie maakt het
hoogste bommetje van Aalsmeer.

Zwemsportclub Oceanus

Aalsmeer - Van donderdag 15 tot
en met zondag 18 juni werden de
Nederlandse Junior en Jeugd Kampioenschappen lange baan zwem-

Schoon er in, onherkenbaar er weer uit

zowel Aalsmeer als in Kudelstaart
werd georganiseerd. In Kudelstaart
alleen al liepen meer dan zeshonderd

Oceanusleden gaan uitdaging aan

Westeinder Water Week
start met Poeloversteek
Aalsmeer - Een grote groep Oceanus leden gaat op woensdag 28 juni de uitdaging aan om of de hele
poeloversteek van 6 kilometer (Leimuiden naar Aalsmeer) te maken of
een halve poeloversteek van 3 kilometer of een ‘kleine oversteek’ van
750 meter voor de jonge zwemmers.
Deze prestatie tocht is de aftrap van
de Westeinder Waterweek 2017
De legendarische zes kilometer lange zwemtocht van Leimuiden naar
Aalsmeer wordt al weer enkele jaren door de triathlon afdeling van
Oceanus, onder leiding van Frans
van Heteren, georganiseerd. Frans
heeft de poeloversteek nieuw leven
ingeblazen na de vele poeloversteken in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw.
In totaal gaan 29 deelnemers de hele oversteek maken en starten om
19.00 uur vanaf ‘Kempers Watersport’ onder leiding van begeleidende boten en kano’s van roei- en kano vereniging Michiel de Ruyer uit
Uithoorn. De eerste zwemmers zullen, afhankelijk van de windrichting
en golfslag, tussen 20.15 en 20.25
uur bij het surfstrand in Aalsmeer
weer op de kant klimmen. Bij de
deelnemers onder andere de pa-

ralympische kampioen Jetze Plat,
de Nederlands kampioen triathlon
van 2016 Menno Koolhaas, de zilveren medaille winnares 5 kilometer zwemmen KNZB Samantha van
Vuure en de Oud Olympiër roeien
Marijke Zeekant.
De 15 deelnemers van de 3 kilometer worden met de boot vanaf de
jachthaven naar het drie kilometer
punt gebracht om vanaf daar hun
tocht te starten richting de watertoren en het surfstrand. Zij starten
daar om 19.40 uur.
Alle deelnemers zijn redelijk goed
te volgen vanaf volgboten en ook
de laatste kilometer langs de Stommeerweg. Alle zwemmers zwemmen met een gordel met daaraan
een touw met oranje veiligheids
zwemboei.
Nieuw dit jaar is de ‘korte poeloversteek’ over 750 meter die wordt georganiseerd door de trainers van
de afdeling wedstrijdzwemmen en
jeugdtriathlon. Deze zwemmers
starten ter hoogte van de 1e J.C.
Mensinglaan en zwemmen langs de
Stommeerweg naar de watertoren
en de finish op het surfstrand. Zo’n
40 Oceanus leden zullen om 19.30
uur deze korte oversteek maken.

Kudelstaart - Mensen met smetvrees konden zondagmiddag 18 juni
maar beter niet in de buurt van het
RKDES terrein komen. Hier vond de
Kudelstaartse Prutrace plaats. Een
sportief evenement dat dit jaar alweer voor de derde keer georganiseerd werd in de Kudelstaartse sloten. Voor velen een afkoeling die
welkom was door de enorme hitte
deze zondag. En dus werd er flink
wat aangemodderd in Kudelstaart.
140 Liefhebbers van een modderbad, zowel mannen, vrouwen als
kinderen, gooiden de schroom helemaal opzij en legden het parcours
rond de velden van RKDES af met
‘het verstand op nul’.
Prutbakken en stank
De organisatie had naast de talrijke
prutsloten die voor handen waren,
een aantal prutbakken. Een turfbak
met een net erover gespannen waar
de deelnemers doorheen moesten
baggeren. Uiteraard kwam niemand
deze hindernis ongeschonden voorbij. Schoon er in, als onherkenbare zwarte schimmen er weer uit. Bij
de sloten was de stank niet te harden. Zodra de eerste renners kopje

onder waren gegaan, kwam er een
penetrante geur naar de oppervlakte. Het talrijke publiek, vooral samen geklonterd op de diverse bruggetjes, kon er de humor wel van inzien. Juichend en applaudiserend
zagen ze hun favorieten passeren.
“Het is mooi om te zien dat de Prutrace nu al voor de derde keer georganiseerd is en een vast evenement in Kudelstaart is geworden. Zo
is het goed om te zien dat we elk
jaar groeien qua deelnemers en ook
wordt het parcours steeds uitdagender”, aldus Dennis de Jong, medeorganisator van Prutrace.
Mike Multi Foundation
Afgesproken was dat van elke inschrijving 1 euro naar de Mike Multi
Foundation zou gaan. Deze foundation steunt kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking en steunt dit door het kwantitatief verbeteren van sportaanbod en
door op verschillende wijzes meer
aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Een geweldig doel
dat de organisatie van de Prutrace
maar al te graag steunt! Met de race
is totaal 200 euro opgehaald.

Foto: www.kicksfotos.nl

Triathlon

Jetze Plat wint Europese
titel én Ironman in toptijd
Streek - Een druk programma voor
UWTC lid Jetze Plat. Het begon eigenlijk op zondag 11 juni, waar Plat
de handbike marathon van Duisburg won in een nieuw parkoersrecord van 1 uur, 1 minuut en 38 seconden. Direct daarna reisde hij af
naar het Oostenrijkse Kitzbühel,
waar op vrijdag 16 juni het Europese Kampioenschap triathlon op
het programma stond. Plat behaalde deze titel al drie keer eerder. Na
een super spannende race kwam
Plat als eerste over de finish, 25 seconden voor de nummer twee, thuis
favoriet Thomas Fruwirth. Lang tijd
om te genieten en te herstellen was
er alleen niet. Hij maakte eerder dit
jaar al bekend dat hij heel graag de
hele Ironman van Hawaï wilde racen. Een wereldberoemde race over
de klassieke triathlon afstand van
3800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Plat hoopte, na goede resultaten op de korte afstand zoals de
Paralympische titel, op een wildcard
voor deze grote race. Deze kwam
helaas niet, maar Plat wilde de
handdoek natuurlijk niet in de ring
gooien. Last-minute besloot hij te
starten bij de Ironman 70.3, de halve afstand, van Luxemburg om zich
op deze manier zelf te kwalificeren. Ondanks het drukke programma was hij in staat op een toptijd

neer te zetten. 3 uur, 52 minuten en
47 seconden was ruim genoeg voor
de winst in zijn klasse en daarmee
een startticket van Hawaï. Extra opvallend was dat deze tijd goed was
voor een 7e overall plaats tussen de
circa 2000 atleten. Kortom, een zeer
succes volle periode!
Momenteel verblijft hij in het Oostenrijkse Kaunertal voor de Handbikebattle. Een evenement voor revalidanten die de enorme uitdaging
uitgaan om de Kaunertaller Gletcher
Strasse op te handbiken. Plat zal
hier aanwezig zijn als ambassadeur.
De volgende grote wedstrijd is al op
vrijdag 30 juni, tijdens een Wereldbeker handbiken in Emmen. Hier zal
hij zijn leiderstrui verdedigen.

lopers de vijf of tien kilometer door
hun dorp. Voor de kleinste lopertjes
was er dit jaar ook de mogelijkheid
om een medaille te halen voor één
dag lopen. En daar hebben zo’n vijftig lopers gehoor aan gegeven.

‘Opa Maarse’
Bijzonder was toch wel dat ‘Opa
Maarse’ die samen met zijn kleinkinderen liep, naar huis ging met
een medaille waar het mooie cijfer
25 op prijkte. Een jubileum voor de
sportieve opa.
Door het dorstige weer waren de
verschillende drinkposten van de
scholen een welkome onderbreking. Ook de gezonde versnaperingen in samenwerking met het JOGG
(Jongeren op Gezond Gewicht) waren zeer welkom. Met de slogan
‘Met water en fruit loop je gezond
de vierdaagse uit’ promootte Sportservice Aalsmeer dat gezonde versnaperingen net zo lekker zijn als
snoep. Iedereen werd uitgenodigd
een gezonde selfie in te sturen.
Mascotte Druppie komt bij de winnaars op school om de prijzen uit te
reiken. In de prijzen vielen Tim en
Nikki van de Jozefschool, Selin van
de Wegwijzer en Rosa en Fenna van
OBS Kudelstaart.
Dj’s van House of Beats
In Kudelstaart is het altijd traditie dat de eerste wandeldag door

Wedstrijdzeilen

Grote vloot jeugdzeilers
op de Kleine Poel
Aalsmeer - Jaarlijks worden er in
de regio Amsterdam jeugdzeilwedstrijden georganiseerd, met als belangrijkste klasse de Optimisten. De
Optimist is een prima jeugdzeilbootje: makkelijk zeilbaar en vervoerbaar op of zelfs in de auto van pa
of ma. Beginners varen tijdens deze
Combi-wedstrijden in Aalsmeer op
de Kleine Poel, waarbij een boeienboot ze nog wat helpt de weg te wijzen naar de volgende boei. Op deze zg. Optimisten-C kwamen maar
liefst 85 inschrijvers af en dat gaf
een waar spektakel, vooral bij de
start. Toch verliep alles naar wens.
Wedstrijdleider Geert Bakker had er
een grote startlijn ingelegd, waarbij
het veld zich snel kon verspreiden in
een mooie baan met de finish voor
de steiger van de Watersport Vereniging Aalsmeer. Geholpen door
het mooie zomerweer met weinig
wind konden er op zaterdag zelfs vijf
races worden verzeild. Zondag was
er nog wat minder wind en met de
laatste vlaagjes kon er voor de beginners nog een wedstrijd worden
verzeild, voordat er extra tijd was
om wat te zwemmen en de prijsuitreiking bij de vlaggenmast. Winnaar
bij de beginners werd Jesper Boogers (KWV Loosdrecht) met 11 punten, voor Berend Roozendaal (KWV
Loosdrecht) met 21 punten en Joep
Gottgens met 35 punten (WV Vrijbuiter).

Op de Grote Poel werd door de gevorderden gezeild in de B- en de Aklasse. Opmerkelijk genoeg stond
daar nog minder wind dan op de
Kleine Poel. Zaterdag konden de
wedstrijdleiders Tijsma en Borsboom nog tot vier starts komen.
Zondag werd nog geprobeerd tot
een geldige wedstrijd te komen,
maar dat zat er niet meer in. Meer
dan enige individuele vlaagjes waren er niet te vinden. Winnaar in
de A-klasse werd Max Frank (WV
Braassemermeer) met 10 punten,
voor Wessel van Gils (Muiden) met
14 punten en Bob Steinmetz (WV
Braassemermeer) met 25 punten.
Thijs Bijleveld (WV Braasemermeer)
won in de B-klasse met slechts 7
punten, voor Frank Roemers (Muiden) met 9 punten.
Een leuk succesje was nog weggelegd voor Danique Bancken (WV
Aalsmeer), zij won het klassement
in de meezeilende RSFeva-klasse. De Combi Aalsmeer is een gezamenlijk initiatief van Westeinder
Zeilwedstrijden, WV Nieuwe Meer
en WV Aalsmeer en wordt inclusief een geanimeerde barbecue mogelijk gemaakt door tal van vrijwilligers, die na afloop een dik applaus
kregen. Kijk voor alle details en foto’s op www.nieuwemeer.nl, www.
wvaalsmeer.nl en www. combiamsterdam.nl .
Theo van Mierlo

het weiland gaat richting Bilderdam. Grote hilariteit als er iemand in
een koeienvlaai stapt of als er een
schaap op het pad staat. De laatste
wandeldag werd dit jaar weer afgesloten op het schoolplein bij de Antoniusschool en OBS Kudelstaart.
Daar kregen de lopers hun welverdiende medaille omgehangen en
werden ze getrakteerd op een verkoelend ijsje. René van Aken was
met zijn House of Beats aanwezig
om de lopers binnen te halen met
spetterende muziek. Zijn leerlingen

Matthias, Jari, Kees en Marno kregen daar een podium om hun djkunsten te laten horen en zien.
De organisatie van de Avondvierdaagse in Kudelstaart is dankbaar
dat er dit jaar weer veel vrijwilligers
meegeholpen hebben om het wandelevenement tot een succes te maken. Ze wil bij deze de mensen van
de EHBO, de verkeersregelaars die
instonden voor de veiligheid van alle lopers, de sponsors en de betrokken ouderraden hiervoor hartelijk
bedanken.
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ronde de strijd om het landskampioenschap aan. De Hagenaren staan
drie punten voor op WV Uitdam, de
landskampioen van 2015. Op een
derde plaats volgt Almere Centraal,
de landskampioen van 2016. Op dit
moment staat Zeilteam Westeinder
op de laatste plaats. Maar uiteraard
gaan zij het voordeel van het eigen
water benutten om te klimmen in
het klassement.

Tijdens Westeinder Water Week: 30 juni, 1 en 2 juli

Eredivisie Zeilen op veler
verzoek weer in Aalsmeer
Aalsmeer - Op veler verzoek van
de deelnemers keert Eredivisie Zeilen terug naar Aalsmeer. Vorig jaar
werden de zeilers in Aalsmeer getrakteerd op een prachtig zeilweekend met veel wind en zon. Ook dit
jaar hopen de zeilers weer op deze condities op de Westeinderplassen. De zeilwedstrijden worden gehouden op 30 juni, 1 juli en 2 juli tij-

dens de Westeinder Water Week en
starten om 10.00 uur. In het totaal
zijn er voor dit weekend 45 wedstrijden gepland.
Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg blij
dat het ook dit jaar weer gelukt is om
het Eredivisie Zeilen naar Aalsmeer
te halen. Doordat er op hoog niveau
gezeild wordt zetten we Aalsmeer
op de nationale zeilkaart. Er worden

hier natuurlijk al veel wedstrijd gevaren, maar op de Westeinderplassen zien we niet vaak dit hoge niveau. De wedstrijden zijn kort en ze
zijn heel goed zichtbaar vanaf het
Surfeiland. U heeft dus geen boot
nodig om de wedstrijden te kunnen
volgen.”
Het zeilteam van Jachtclub Scheveningen voert na de eerste speel-

Ervaring op thuiswater
Team-captain Robert van Werkhoven: “We zijn het jaar niet zo goed
begonnen. In Almere moesten we
door een samenloop van blessures en ongelukkig privéomstandigheden een heel jong team opstellen. Dan zie je dat het niveau in de
Eredivisie erg hoog ligt en het jonge
team op de beslissende momenten
nog net wat ervaring te kort komt. In
Aalsmeer kiezen we voor ervaring.”
Het Aalsmeerse zeilteam Westeinder volgen kan via de website van
Eredivisie Zeilen: www.eredivisiezeilen. Hier zijn de zeilwedstrijden
via livestream te volgen.
Sailing Champions league
Na afloop van iedere speelronde
wordt de winnaar van het weekend
bepaald. De prijsuitreiking is zondag 2 juli rondom 16.00 uur.
Het team dat aan het einde de landstitel wint, verdient een ticket voor
deelname aan de Sailing Champions League. Ook de nummers twee
en drie mogen hieraan deelnemen.
Meer informatie over Sailing Champions League is te vinden op: www.
sailing-championsleague.com. Na
speelronde twee in Aalsmeer volgt
van 28 tot 30 juli speelronde drie in
Scheveningen en tot slot speelronde vier van 1 tot 3 september in Veere in Zeeland.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Wim Wijfje winnaar van
de Koninginnevlucht
Aalsmeer - Zaterdag 17 juni stonden drie vluchten op het programma, een africhtingsvlucht voor de
jonge duiven vanuit Gorinchem,
een Midfondvlucht vanuit Het Franse Pont Saint Maxence met een gemiddelde afstand van 364 kilometer en de Koninginnevlucht van het
seizoen, de Marathonvlucht vanuit Saint Vincent met een gemiddelde afstand van 1053 kilometer
op de grens van Frankrijk en Spanje. Vrijdag om 12.30 uur werden de
duiven van de Marathonvlucht in
St. Vincent in vrijheid gesteld, mooi
weer maar wel tegenwind. Het werd
een zeer zware vlucht. De 15-833
kwam als eerste duif van de Telegraaf zaterdagmiddag om 15.26.58
uur bij Wim Wijfje in De Kwakel aan
en maakte 849,970 meter per minuut ofwel 51 kilometer per uur. Jan

van Dijk uit Aalsmeer werd op deze vlucht tweede. Op de vlucht van
Pont St. Maxence lukte het Piet v.d.
Meijden uit Aalsmeerderbrug, na
de vele vroege prijzen die hij dit
jaar al gemaakt had, om nu eens
op de hoogste trede van het podium te staan. Zijn 15-550 wist met
1259,674 meter per minuut ofwel
75,6 kilometer per uur de overige
duiven met duidelijk verschil te verslaan. Jacco Vijfhuizen uit De Kwakel werd tweede en John van Duren
uit Amstelveen derde.
De uitslagen van de vlucht St. Vincent met zes duiven van twee deelnemers:
1. W. Wijfje De Kwakel
2. J.A. van Dijk Aalsmeer
Uitslag vlucht Pont. St. Maxence met
251 duiven en 16 deelnemers:
1. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
2. J. Vijfhuizen De Kwakel
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. W. Wijfje De Kwakel
5. Darek Jachowski Mijdrecht
6. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
7. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
8. L. v.d. Sluis Uithoorn
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. C. van Vliet Kudelstaart
11. Donna de Klerk Nieuw Vennep
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Tim Rewijk De Kwakel
15. Th. v.d. Wie Aalsmeer
16. D. Baars Kudelstaart

Feestweek Kudelstaart in volle gang

Kienen, Kulinair, Beachvolleybal en familiedag
Kudelstaart - Door alle drukte
rond het Flower Festival, de verkiezing van de kinderburgemeester, de
stoepkrijtwedstrijd en de Junior Pramenrace was misschien vergeten
dat afgelopen zaterdag 17 juni ook
de derde Feestweek Kudelstaart van
start is gegaan. Tot en met zondag
25 juni organiseert de Feestcommissie Kudelstaart nog allerlei leuke en
sportieve activiteiten voor alle inwoners. Het begon met een swingende feestavond, de prutrace met een
luchtje, een spannende spelavond,
een hilarische Midsummer Sinterklaasavond en natuurlijk de jaarlijkse braderie.
Vandaag, donderdag 22 juni, trakteert de organisatie op een kienavond met prachtige prijzen in het

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele jaar door wordt

Dorpshuis. Vrijdag 23 juni staat Kudelstaart Kulinair op het programma met heerlijke gerechten van de
plaatselijke horeca-ondernemers.
Zaterdag 24 juni is Beachvolleybal,
achter het Dorpshuis en een Kinder
Keez-middag in het Dorpshuis.
De Feestweek wordt zondag 25 juni besloten met een gezellige Familiedag met onder andere touwtrekken door de Pretpeurders, achter
het Dorpshuis. Kidsrun (5 kilometer)
door AVA achter het Dorpshuis.
Voor meer informatie of alles nog
eens nalezen? Ga naar de facebookpagina van de Feestcommissie
of naar de website www.feestweekkudelstaart.nl. Vragen? Mail naar:
feestcommissiekudelstaart@gmail.
com.
er op de woensdagavond gekaart in
het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Kom
eens langs en speel mee! Op 14 juni
is Carl Riechelman eerste geworden
met 5342 punten. Arie Zethof werd
tweede met 4932 punten en Piet van
Klaveren derde met 4931 punten. De
poedelprijs was deze week voor Martha Zethof met 3805 punten.

Gratis voetbaltraining voor
mini’s bij RKDES
Kudelstaart - Wil jij graag op voetbal? Dan hoef je niet tot het volgende seizoen te wachten! Bij RKDES
kan je tot de afsluiting van het seizoen gratis meetrainen. Dus heb jij
tijdens het schoolvoetbal zo ontzettend lekker gevoetbald? Zwemdiploma gehaald en mag je nu eindelijk op voetbal? Denk je er al tijden
over om ook op voetbal te gaan? Nu
is er de kans om lekker mee te trainen en te zien of voetbal ook voor
jou dé sport is.
Jongens en meisjes geboren in
2010, 2011 en 2012 kunnen gewoon
binnen komen lopen bij training van

de mini’s bij RKDES aan de Wim
Kandreef op de woensdagen 28 juni en 5 juli van 16.30 tot 17.30 uur
en op de zaterdagen 24 juni en 1
juli van 9.15 tot 10.30 uur. Vergeet
je scheenbeschermers en voetbalschoenen niet!
Ben jij al te oud voor de mini’s, maar
wil je toch graag kennismaken met
voetbal en RKDES? Stuur dan een
mail naar prjeugd@rkdes.com met
je naam, je ervaring met voetballen en geboortejaar dan krijg je persoonlijk bericht over de mogelijkheden om nog voor de zomer te komen trainen.

Jeugd atletiek, regiocompetitie

AVA meisjes B pupillen
opnieuw naar finale
Aalsmeer - Op zaterdag 17 juni
vond in Zaandam bij AV Zaanland
de derde en laatste wedstrijd van
de regio pupillen competitie plaats.
Ondanks blessures en zieken stonden er nog 30 AVA pupillen aan de
start.
Bij de meisjes D pupillen deed alleen Vera Lubbers mee. Door een
hele snelle 40 meter sprint werd
zij achtste in het meerkamp klassement. Bij de meisjes C pupillen
stonden 6 pupillen aan de start.
De 4 x 40 meter estafette ging heel
goed en de meisjes eindigden als
derde. Lisa Hazelaar wordt iedere
wedstrijd beter en miste nu op een
haar na het podium na een sprong
van bijna 3 meter bij het verspringen en een worp van bijna 20 meter bij het balwerpen. Ze werd uiteindelijk vierde. Jennecy Prokop en
Merel de Vries eindigden nog net in
de top 10. Waarbij ook Jennecy bij 3
meter sprong en Merel nu heel knap
onder de 8 seconde liep op de 40
meter sprint. Jennecy werd negende
en Merel tiende. In de eindstand van
de hele competitie missen de meisjes net de finale in Edam, ze eindigden op een mooie negende plaats.
Voor de meisjes B pupillen (Sophie,
Lisa, Jennifer, Marie, Renske en Anne) stond ook plaatsing voor de finale op het spel. Voorafgaand aan
de wedstrijd stonden ze zevende (de
eerste acht teams gaan naar de finale). De dag begon goed waarbij
de meisjes een nieuw clubrecord
op de 4 x 40 meter estafette liepen (team: Jennifer Griekspoor, Anne Lubbers, Marie-Julienne Goedel
en Sophie Lucas). Daarna moesten
de meisjes voor het eerst kogelstoten en hoogspringen. Sophie werd
voor de derde keer eerste en sprong
ook nog eens een nieuw clubrecord
bij het hoogspringen van 1.20 meter.
Marie-Julienne miste net het podium en werd vierde. Jennifer eindige op de negende plaats. Als team
haalden de meisjes een monsterscore van bijna 4900 punten waardoor ze op 17 september als zesde
geplaatst zijn voor de grote finale in
Edam. Dat is een hele knappe prestatie en een herhaling van 2016 toen
ze nog C pupil waren. De meisjes A1
pupillen deden het deze wedstrijd
erg goed. Xena Daalman eindigde
als zesde door een sprong ruim over
de 3 meter en een stoot met de 2 kilo kogel naar bijna 5.50 meter. Djuna Gersen werd achtste door ook
een sprong ruim over de 3 meter. Bij
de meisjes A2 pupillen eindige Eline
van Noort nog net binnen de top 10.
Ze werd tiende.
Bij de jongens C pupillen wist Hugo van Willegen beslag te leggen

den om de genadeklap uit te delen.
En zo geschiedde.
Na vijftien bloedstollende minuten
waren alle prijswinnaars bekend:
Goud was voor het koppel Mark
Hoogeboom en Ronald Wegbrands.
Zilver is uitgereikt aan het koppel (de powervrouwen) Monique
Möhlen en Renata Pieterse. Brons
werd in ontvangst genomen door
het koppel Wouter Stieva en Dennis
Brouwer. Een zeer gezellige en geslaagde avond.
De Feestcommissie wil graag Keez
Scholte hartelijk bedanken voor zijn
rol als spreekstalmeester. Jan Springintveld voor de muzikale omlijsting
en las but least: Marskramer van
Berkel voor het beschikbaar stellen van de spellen. Ook natuurlijk
een hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun deelname en/of supporting.

Renske en Lisa op de 1000 meter.

Sophie op weg naar een nieuw
clubrecord.

Vrij bridgen bij
Onder Ons

Goede opkomst bij eerste
Keez-avond in Dorpshuis
Kudelstaart - Maandagavond
19 juni heeft, in het kader van de
Feestweek Kudelstaart, de allereerste Keez-avond plaatsgevonden in
Dorpshuis. De opkomst was zonder meer behoorlijk te noemen. Mede daardoor werd het een bijzonder
gezellige avond. Iedereen was enthousiast en het gejuich bij een goede zet was bij tijd en wijle niet van
de lucht. De spanning liep op naarmate de avond vorderde. Na drie
zeer gezellige rondes, waarbij Keez
Scholte de spreekstalmeester was,
werd de finale bereikt.
De speeltijd voor de finale om te bepalen welk koppel er eerste, tweede dan wel derde zou worden, was
bepaald op vijftien minuten. Aan het
einde van dit kwartier was er eigenlijk alleen maar duidelijk welk koppel derde was geworden. Er moest
nog een kwartier aangeplakt wor-

op de derde plaats door naar 3.17
meter te springen en bijna 20 meter met de bal te werpen. Silvan Oud
naderde de 3 meter op 13 centimeter, maar wierp de bal ook naar bijna 20 meter, hiermee werd hij negende. Nils Smithuis en Luuk van
der Stokker stonden samen op het
podium bij de jongens B pupillen.
Ook voor hun voor het eerst kogelstoten en hoogspringen. Nils sprong
zelfs 1.05 meter en Luuk haalde 0.95
centimeter. Beide jongens stootten de kogel ruim over de 5 meter.
Nils werd tweede en Luuk derde. De
grote broer van Hugo, Thomas van
Willegen had bij de jongens A1 pupillen veel concurrentie. Ondanks
een persoonlijk record punten en
een sprong over 4 meter werd hij
toch nog steeds mooi derde. Steven
Waasdorp evenaarde zijn sprongen
rond de 3.80 meter, maar stootte
net als Thomas een persoonlijk record. Hij werd uiteindelijk zesde. Bij
de jongens A2 pupillen nadert Colin
Alewijnse nu ook de 4 meter bij het
verspringen. Bij het balwerpen deed
hij het heel goed met een worp van
bijna 30 meter. Hiermee werd hij zevende.
Op de 600 meter werd Hugo van
Willegen afgetekend eerste in een
nieuw clubrecord van 2:04,33. Op
de 1000 meter verraste Sophie Lucas door te winnen bij de meisjes
B pupillen, het is immers niet haar
ding. Nog verrassender was de derde plaats van Lisa de Vries die maar
liefst 13 seconden van haar persoonlijk record afliep. Bij de jongens
liep Colin Alewijnse naar de tweede plaats. Ook alle pupillen die niet
in de top 10 eindigden hebben prima gepresteerd en een leuke atletiekdag gehad. De voorronden van
de regio competitie zitten erop. De
meisjes B pupillen weten dat ze
naar de finale gaan, net zoals Sophie die eerste staat in de tussenstand. Voor Thomas, Hugo en Nils
wordt het nog even wachten tot alle
individuele scores ook verwerkt zijn.
Voor de meeste kinderen zit het
baanseizoen er voor de zomer op.
Het was een lang mooi voorjaar met
hele goede resultaten van de pupillen van AVA Aalsmeer. Na de zomer
weer nieuwe kansen, de grote finale
op 17 september en daarna de winter in voor het cross- en indoor seizoen.

Gerrit wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 28 juni
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het kaarten op
14 juni is gewonnen door Gerrit van
der Geest met 5338 punten, gevolgd
door Ria Pieterse met 5064 punten,
Essy van Es met 5059 punten en Lenie van Klink met 4983 punten.

Bets en Regina
winnen soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook in de
zomermaanden gaan de kaartmiddagen wekelijks door. Nieuwe jokeraars en klaverjassers zijn van harte
welkom. Eerst kijken of direct meespelen, kan en mag allebei.
Op donderdag 15 juni is het jokeren
gewonnen door Bets Teunen met 41
punten. Op twee is Trudy Knol geeindigd met 109 punten. Bij het klaverjassen was deze week Regina
Geleijn met 5599 punten de beste, gevolgd door Riet Pothuizen met
5432 en Coby van der Linden met
4901 punten. Inlichtingen bij mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert Bridgeclub Onder Ons
in de Studio’s aan de Van Cleeffkade 15 vrij bridgen. Inschrijven vanaf
19.15 uur, start om 19.45 uur. Voor
elk paar dat oneven eindigt is er een
leuk plantje. Wie acht keer of vaker meespeelt wordt uitgenodigd
om gratis aan de slotdrive op 23 augustus deel te nemen. De uitslag
van afgelopen 14 juni: A-lijn: 1e Tijmen van Dongen en Martin van der
Laarse 56.25%, 2e Riet Doeswijk en
Joop den Blanken 55.21%, 3e Trees
de Jong en Ton Leuven 54.69%. Blijn: 1e Mimi Janszen en Frank van
Dijk 63.33%, 2e/3e gedeeld Dirma
en Toon Koningen en Ria en Renze
Bijker, elk 57.08%.

Fiets mee met
de OVAK
Aalsmeer -Dinsdag 27 juni is de
jaarlijkse dag-fietstocht vanuit
Aalsmeer van de Pedaalridders. De
groep vertrekt om 10.00 uur vanaf
het zwembad aan de Dreef en is terug in Aalsmeer rond 16.30 uur. De
route gaat richting De Hoef, De Meije, Nieuwkoop, Nieuwveen en via
Kudelstaart terug naar Aalsmeer.
Een prachtige route door het waterrijke groene hart van Nederland waar u beslist geen spijt van
zal hebben als u mee fietst. Opgeven kan bij Theo Buskermolen via
0297-322293 of Tini van Zijverden
via 0297-327249.
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“Dik tevreden met zilver”

Ronde van Ouderkerk
Daags na het NK zwaaiden Owen
Geleijn en zijn Amstelveense clubgenoot Enzo Leijnse de plak in de
Ronde van Ouderkerk. In geen tijd
achterhaalde het duo de kort na de
start ontsnapte Wieger Göbel, een
derde renner van De Amstel. De rest
van het in scherven gevallen peloton werd vervolgens halverwege de
rit door de koplopers al op en ronde achterstand gezet. In de sprint
was Leijnse met gering verschil de
snelste. Owen Geleijn werd opnieuw
tweede, Göbel derde.
Ronde van Rijsenhout
Aalsmeerder Franklin Wessels was
vorige week donderdag de enige lokale deelnemer in de Ronde van Rijsenhout. Na een race over 80 kilometer kwam hij als 29ste over de finish. Een groep Australische baanrenners beheerste de koers. Roy
Pieters was met een derde plaats de
enige Nederlander in de top vijf. Cameron Meyer, Olympisch- en Wereldkampioen in diverse baandisciplines en vorig jaar als wegrenner
ook actief in de World Tour, werd de
allerminst verrassende winnaar.
Het podium van het NK voor nieuwelingen met links Owen Geleijn.

Organisatie verwacht vuurwerk!

Vrijdag laatste avond van
bedrijventoernooi FCA
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
23 juni is alweer de laatste avond
van het bedrijven toernooi bij FC
Aalsmeer met nog twaalf spannende wedstrijden op het programma.
Afgelopen vrijdag is er in de tweede ronde hard gestreden voor een
goede uitgangspositie voor de finaledag. Zoals het er nu naar uit ziet
gaan Levarht (12 punten) en Hilverda (10 punten) bepalen wie dit toernooi winnend af gaat sluiten, maar
in de praktijk kunnen Oz Import (9
punten), Broekhof en Oz Export 1
(elk 7 punten) nog roet in het eten
gooien mits zij hun eerste wedstrijd
vrijdag winnend afsluiten. Ook vrijdag verwacht de organisatie dus

nog een hoop sensatie en spektakel.
Er is inmiddels totaal al 122 keer gescoord (meeste doelpunten op naam
van Levarht: 24) en hier komen er
vrijdag zeker nog een stuk of 40 bij.
Kom dus wederom vanaf 19.30 uur
in grote getalen naar de Beethovenlaan om het bedrijfsleven nog een
allerlaatste keer aan te moedigen en
getuigen te kunnen zijn van de finale
waarin een hoop vuurwerk verwacht
wordt. Rond 22.00 uur is de prijsuitreiking in de kantine en daarna volgt
de feestavond met DJ Hammie. Trek
je dansschoenen aan en kom dus
naar FC Aalsmeer, de avond is toegankelijk voor spelers en supporters.
www.kicksfotos.nl

Sportvereniging SV Omnia 2000

Medailles op NK in Ahoy
voor trampolinespringers
Loting voor Tour de Kwakel
De Kwakel - Er bestaan in het wielrennen kopmannen, knechten en
waterdragers. Zo ook in de Tour de
Kwakel. Op basis van de einduitslag van vorig jaar worden de 100
deelnemers aan het Tourspel verdeelt over 20 ploegen. De top 20
van het eindklassement van vorig
jaar mag zich dit jaar kopman noemen en zijn ploeggenoten gevraagd
én ongevraagd van adviezen voorzien. De ploeg die het ploegenklassement leidt is herkenbaar aan de
gele petten.
Uiteraard wordt er ook weer individueel gestreden om de gele, rode en
witte trui. Voor Patrick in ’t Veld de
motivatie om zich van knecht op te
werken tot kopman. De geldprijzen
zijn in de Tour de Kwakel van secun-

dair belang. Dit zal ook ongetwijfeld
weer blijken op de slotavond, wanneer vele enveloppen met prijzengeld in de bak voor het goede doel
verdwijnen. Het geld zal eind juli ten
goede komen aan de Buurtkamer in
Dorpshuis de Quakel, dat wekelijks
haar deuren opent als ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners.
De loting zal dit jaar voor het eerst
door het debuterende directielid
Jan van Alen voltrokken worden.
Hij volgt Dopper op, die volgens de
geruchten de eerste Tourstart buiten Europa gaat voorbereiden. Of
Jan zijn poot net zo stijf houdt als
Dopper bij poging tot beïnvloeding
van de loting zal woensdag 28 juni
blijken. Het Tourhome is die avond
open vanaf 20.00 uur.

Goud, zilver, brons en plaatsing voor NK

Opnieuw topresultaten
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Op zondag 16 juni heeft
SV Omnia 2000 deelgenomen aan
de wedstrijd in Alphen aan den Rijn.
SV Omnia is zeker niet onopgemerkt gebleven! Dankzij hard werken en veel trainen onder leiding
van Valerie, Maaike, Eveline en Solenne hebben de twirlsters opnieuw
fantastische resultaten behaald. Als
eerste kwam de 1-baton aan bod
en daar behaalde Demi de eerste

plaats met een score van 69,7, Rianne de derde plaats met een score van 67,2 en Mayke eindigde op
de achtste plaats met een score van
64,5 in de categorie preteen. Rachel
behaalde een mooie derde plaats
met een score van 68,0 in de categorie junior. Topper Mireille behaalde in de junior advance klasse een
score van 82,0. Na 1-baton maakten
de meisjes zich klaar voor het on-
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Meiden U17 winnen EK
Beachhandbal in Zagreb

Wielrenner Owen Geleijn
komt tel te laat op NK
Rijsenhout - Een vingerknip, meer
was het niet. Wielrenner Owen Geleijn moest afgelopen zaterdag 17
juni genoegen nemen met een zilveren medaille na het nationaal kampioenschap voor nieuwelingen. In
de slotkilometers had hij zich met
de andere favorieten laten verrassen door een uitval van Hidde van
Veenendaal. Die bleef de sprintende
meute in de laatste oplopende meters nog net voor.
Owen Geleijn was na de winnaar de
snelste man. Waar anderen na een
gemiste kans op de zege met een
vuist hun stuur proberen te splijten, een traantje wegpinken of een
smoes verzinnen reageerde de renner uit Rijsenhout laconiek: “Vooraf
had ik gehoopt op een plek bij de
beste vijf, dus met zilver kan ik dik
tevreden zijn.”
De race bij de 15- en 16-jarigen
kende op het glooiende parcours
in en om ‘s-Heerenberg een weinig
enerverend verloop. “Ik had al snel
gezien dat aanvallend koersen weinig zin had”, vertelde Owen Geleijn.
“Er stond te weinig wind om het peloton uit elkaar te rijden en de klimmetjes waren niet lastig genoeg.”
De kanshebbers hielden elkaar aandachtig in het oog, maar keken net
even te lang naar elkaar toen Van
Veenendaal in de slotfase wegglipte.
Owen Geleijn, een specialist in heuvelop sprinten, ging op het perfecte
moment aan voor zijn slotrush, maar
hij kwam niet meer aan het wiel
van de nieuwe kampioen uit Dongen. De Drent Bodi del Grosso eindigde als derde. Voor Tristan Geleijn
was de 82 kilometer lange race net
te lastig. De eerstejaars nieuweling,
die nog een groeispurt tegoed heeft,
stapte met vele anderen voortijdig uit de koers. In de ochtenduren
had de Aalsmeerse baanrenner Leon Buijs in het kampioenschap voor
de junioren hetzelfde gedaan.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Op 17 en 18 juni vonden de Nederlandse kampioenschappen
trampolinespringen
plaats in Ahoy Rotterdam tijdens
Fantastic Gymnastics 2017. Een niet
te missen spektakel voor alle turn-,
gym-, spring- en dansfans in Nederland. De KNGU bracht bijna al
haar NK’s samen in één weekend
en op één locatie. Met in het achterhoofd nog herinneringen aan de geweldige sfeer die er was in Ahoy tijdens Fantastic Gymnastics NK 2016,
waren de verwachtingen onder de
Omnia springers ‘hoog’ gespannen. De beste sporters uit Nederland kwamen in actie op jacht naar
de Nederlandse titels. En als klap
op de vuurpijl waren Epke Zonderland, Sanne Wevers, Yuri van Gelder
en een aantal andere alom bekende
sporters aanwezig.
Goud, zilver en brons
Alle Omnia springers hebben zichzelf reeds een grote eer bewezen
door zich, na drie plaatsingswedstrijden dit seizoen, te kwalificeren
voor dit grote toernooi met veel concurrentie. In het individuele klassement (ieder in zijn eigen catego-

rie met daarin verschillende aantallen deelnemers) zijn Casper Dokter
en Marlies Kok op de eerste plaats
geëindigd: zij mogen zich Nederlands kampioen noemen! Het zilver
ging naar Katelijne van der Avoird,
Joey Visser en Max Bijenveld. Melvin Dokter, Jay Roelfsema en Boris
Claus wonnen brons en Sem van Tol
eindigde knap op de vierde plaats.
Bij het synchroonspringen wonnen
Jay Roelfsema & Joey Visser, Casper
Dokter & Duncan Lemstra en Fenno van Beek & Teun van der Schilden goud. Ook zij mogen zich dit
jaar Nederlands kampioen van hun
klasse noemen. Boris Claus & Guido Groefsema (TV Veerkracht) wonnen brons. Lisa Wolterman & Sabine Boegman en Lucinda de Graaf
& Amber Rademaker eindigden op
een mooie vierde plaats.
Daarnaast kwamen nog vele springers in actie die (soms nipt) buiten de medailles vielen. Ook zij hebben het supergoed gedaan! Het was
een spetterend, spannend, sportief
en leerzaam kampioenschap, waarin de trampolinespringers naast en
met elkaar, tot prachtige resultaten
zijn gekomen.

derdeel 2-baton en ook daar waren
de resultaten goed. Demi haalde
een gouden medaille in de categorie preteen beginner met een mooie
score van 70,4, Mayke behaalde de
zilveren medaille met een score van
66,3. Mireille behaalde in de junior
advance klasse een score van 81,2.
Na dit spannende onderdeel kwamen de kleintjes aan de beurt met
het onderdeel kidstwirl. Als eerste
kwamen de peewee’s uit en hier behaalde Isa een mooie derde plaats
met een score van 8,0, Renske eindigde op de tiende plaats met een
mooie score van 7,0. Bij de juveniles straalde Lianne en behaalde
daar een vijfde plaats met een score van 7,7! Na de kidstwirl was het
aan de beurt van Rianne en Mayke
in de categorie duo dance twirl om
te laten zien waar zij zo hard voor
getraind hebben. Zij pakten hiermee een mooie eerste plaats in de
categorie preteen beginner met een
score van 68,0 en tevens plaatsingspunten voor het NK! Super goed.
Julia en Rachel behaalden eveneens goud en plaatsingspunten in
de categorie Junior beginner met
een mooie duo dance twirl met een
prachtige score van 68,4! Hierna
konden de Ensembles van start. Het
ensemble D juvenile eindigde op de
vierde plaats met een score van 61,7

en in de pre-teen beginner eindigde ensemble C met een mooie score van 68,2 op de eerste plaats. Ensemble C wist zich hiermee te plaatsen op het NK. Super goed!
Gelukkig konden de twirlsters hierna even pauzeren, de benen strekken en genieten van het mooie
weer. Na de pauze gingen eerst de
kleintjes van start Met Renske en
Lianne in het onderdeel Solo Dance
Twirl. Renske behaalde in de categorie peewee novice een zilveren
medaille met de score 63,0. Lianne behaalde bij de juvenile novice
een bronzen medaille met een score van 60,5. Demi zetten een spetterende dans neer en behaalde hiermee de eerste plaatsingspunten bij
het onderdeel solo dance twirl preteen intermediate. Ze behaalde opnieuw een gouden medaille met
een score van 75,4. Rachel behaalde eveneens haar plaatsingspunten
en pakte ook een gouden medaille
bij dit onderdeel in de categorie junior beginners. Mireille sloot de rij
met een prachtige dance in de categorie junior advance en behaalde hiermee ook goud en plaatsingspunten voor het NK. Kortom, deze
dag is bijzonder geslaagd voor alle
deelneemsters van SV Omnia. Gefeliciteerd dames met jullie plaatsing
voor het NK.

Aalsmeer - Koen van Dijk, Lars
Kooij, Niko Blaauw en Don Hartog
van FIQAS waren geselecteerd voor
het U17 Oranje beachhandbalteam
en speelden afgelopen zaterdag 17
juni in Zagreb EK-wedstrijden. De
jongens eindigden uiteindelijk als
negende. Prima gespeeld, maar het
U17 Oranje meidenteam wist hoger op te scoren. De meiden met
de FIQAS topper Marit Jaelle van
Ede wisten de halve finale van dit
EK Beachhandbal te bereiken. Ook
deze halve finale werd winnend afgesloten, net als twee jaar geleden
overigens. De NL meiden U17 zijn
opnieuw Europees kampioen geworden. De Aalsmeerse Marit wist
liefst zes maal te scoren, de meeste
goals van het hele team. Uiteraard
is FIQAS Aalsmeer bijzonder trots
op zoveel talent binnen haar vereniging. Marit gefeliciteerd met deze ti-

tel! Op nu naar het WK. En, Koen,
Lars, Niko en Don goed gespeeld
hoor. Top!
Marit Jaelle van Ede met de kampioensschaal.

Wielrennen

Mooie 7e plaats voor Jordy
Buskermolen bij NK Elite
Kudelstaart - Na een week vol tegenslagen is Jordy er toch in geslaagd een mooie 7e plaats te behalen bij de Nederlandse Kampioenschappen wielrennen voor Elite
zonder profcontract.
De aanloop naar deze nationale titelstrijd verliep voor de Kudelstaarter vol tegenslagen. Allereerst kwam
hij een week voor de NK hard ten
val in de eindsprint van Acht van
Noordenveld, waarbij hij diverse
schaafwonden opliep en een diepe
wond moest laten hechten. Vervolgens kwam hij tijdens een training
frontaal in botsing met een scooter waardoor hij opnieuw hard ten
val kwam en zijn fiets zwaar beschadigde. De trainingsfiets moest
worden geprepareerd en de lichamelijke ongemakken werden grotendeels overwonnen, zodat Jordy toch nog redelijk voorbereid aan
de start stond. De wedstrijd werd
verreden in het mooie, dicht bij de
Duitse grens liggende Montferland,
met de start in ’s Heerenberg. In deze mooie, bosrijke omgeving moesten tien ronden van 16,6 kilometer
worden afgelegd met in elke ronde 150 meter hoogteverschil. Mede
door de hoge, tropische temperaturen, waren uitlooppogingen schaars

en eigenlijk tot mislukken gedoemd.
Pas in de laatste twee ronden slaagde een kleine groep erin een kleine voorsprong op te bouwen. In
de laatste kilometers liep de voorsprong snel terug en enkele honderden meters voor de finish denderde het peloton over de kopgroep
heen. Swabo renner Jordy Buskermolen had zich steeds van voren
in het peloton laten zien, kon zich
in het grote geweld goed staande
houden en eindigde met een verdienstelijke 7e plaats. Een prima
prestatie na een moeizame voorbereiding in de afgelopen week.

Atletiek

Topavond voor AV Aalsmeer
Running Team in Soest
Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 juni vond het Soester Loopgala plaats.
Met de volledige wedstrijdgroep verscheen AV Aalsmeer Running Team
aan de start op verschillende afstanden. Dat het een droomavond voor
atleten en coach zou worden, was
al vroeg duidelijk op de 800 meter.
C-junior Graeme ’t Hoen nam in de
derde serie direct het initiatief en hij
werd op de voet gevolgd door ploeggenoot B-juniore Lotte Jansen. In
de tweede baanronde moest Lotte Graeme iets laten gaan. Beide atleten verbeterden hun persoonlijke
records ruim: 2:23,04 minuten voor
Graeme en 2:27,72 minuten voor Lotte. In de volgende serie was Inger
van Dok (MB) aan de beurt. Op deze voor haar korte afstand kwam ze
niet lekker in haar ritme, maar finishte toch nog in 2:27,08 minuten. Op
de 1500 meter stonden Nienke van
Dok (MC), Wessel Heil (JB) en Gregory ’t Hoen (JB) gezamenlijk in één
serie ingedeeld. Wessel trok al vroeg
in de wedstrijd zijn eigen plan waarbij hij in ontspannen stijl finishte in
4:43,45 minuten. Nienke en Gregory
waren er beiden opgebrand om hun
persoonlijke records aan te scherpen. Ze liepen lange tijd samen op,
waarbij Gregory in de eindfase over
de snellere benen beschikte. Voor
Gregory betekende de 4:52,99 minuten een verbetering van maar liefst
13 seconden van zijn persoonlijke re-

cord. Nienke verbeterde met 4:53,59
minuten zowel haar persoonlijk record als het clubrecord bij de meisjes C- en B-junioren. In de snelste
1500 meter serie was het de beurt
aan Thijmen Alderden (JA) en Milan Biesheuvel (JC). In het begin van
de wedstrijd volgde Milan het spoor
van Thijmen. Zoals inmiddels bekend
beschikt Thijmen over een gevreesd
eindschot en ook deze keer liet hij
vriend, vijand en coach zien dat het
eindschot terecht wordt gevreesd.
Met een tijd van 4:26,70 minuten
verbeterde ook Thijmen zijn persoonlijke record. Milan liep een sterke 1500 meter waarbij hij ruim onder
het vooraf gestelde doel van 4:37 minuten bleef. Ook voor hem een persoonlijk record: 4:35,59 minuten. De
avond werd afgesloten door de langeafstand specialisten Corné Timmer en Davy Heijsteeg. Corné, die in
de voorbereiding zit voor zowel het
NK junioren (5000 meter) als het NK
senioren (10.000 meter), wist vooraf dat hij geen tegenstand hoefde
te verwachten en benaderde de race
als een scherpe training. Ontspannen liep hij naar een tijd net boven
zijn persoonlijke record van 15:41,35
minuten. Triatlonspecialist Davy wilde zich voor het eerst op de baan
testen en na een snelle start vond
hij het juiste tempo en hij finishte na
een gelijkmatige race in een tijd van
16:38,12 minuten.

In de rood-groene AV Aalsmeer shirtjes: Graeme ‘t Hoen en Lotte Jansen.
Foto: Erik Witpeerd

