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Tel: 0297-341900

C1000 Koster

Geen sterrenveiling voor
Crown Theater Aalsmeer

vanaf:

e 1.631,-

Carla de Klerk Interieur

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Aalsmeer - “Het zou toch eeuwig
zonde zijn als deze stoelen voor altijd leeg zouden blijven?!” Aan het
woord is Peter van Eick, directeur
van het Crown Theater in Aalsmeer.
Hij doet in deze krant een laatste oproep om dit unieke en knusse theater te redden van de ondergang. Want helaas ziet het er op
dit moment niet veel rooskleuriger
meer uit. “Tot en met april was dat
nog wel het geval, maar onze hoofdsponsor uit Katwijk heeft begin mei
aangegeven niet meer de volledige verantwoording te willen dragen
maar het financiële risico te willen
spreiden. Met een fantastisch managementteam, allen werkzaam op
vrijwilligersbasis, hebben wij direct
actie ondernomen om een oplossing
te bedenken om het hoofd boven
water te houden. De bedoeling was
om samen met de Rabobank en de
Gemeente Aalsmeer ondernemers
te vinden die ons konden steunen.
We hadden een heuse sterrenveiling
op touw gezet die op 1 juli zou gaan
plaatsvinden, maar dat is helaas niet
gelukt. Er was gewoonweg te weinig
animo voor.” Peter zucht, maar laat
zeker zijn hoofd niet hangen. “We
geven de moed nog niet op en hebben nu een ander plan bedacht. Een
laatste redmiddel.”

HARTELUST B.V.

Wordt sponsor!
Peter vertelt dat er al een prachtig
programma is samengesteld voor
aankomend theaterseizoen met onder andere artiesten als Ruth Ja-

Zijdstraat 9 • Aalsmeer
Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl
www.design-woonwinkel.nl

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

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

cott, Willeke Alberti, Ali B, Sabrina Starke en Wouter Hamel. Er komen mooie toneelstukken op de
planken zoals ‘De Verleiders’ en bijvoorbeeld ‘Jungle Book’, de musical.
“Het zou fantastisch zijn als dat toch
door kan gaan en gelukkig hebben
er al een aantal bedrijven hun medewerking toegezegd. Er was wel
wát belangstelling gelukkig. Echter
nog niet genoeg om het gat van zeventigduizend euro te dichten, want
dát is wat we nodig hebben om de
boel draaiende te houden. We zoeken dus sponsoren. Mensen die het
theater een warm hart toedragen.
Voor duizend euro kunt u al sponsor worden.”
Wat houdt die sponsoring in? De
theaterdirecteur legt uit: “U krijgt
voor die duizend euro twee VIP
kaarten, waarmee u naar iedere voorstelling kunt gaan aankomend seizoen met in totaal twee
personen. Daarnaast krijgt u nog
eens vijfentwintig vrijkaarten uitgereikt die afzonderlijk te besteden
zijn naar keuze. U kunt ze wellicht
geven aan kennissen of aanbieden
als relatiegeschenk. De waarde van
een voorstelling bedraagt toch gemiddeld zo’n tweeëntwintig euro! En
dat is nog niet alles: Wij zorgen er
voor dat u als bedrijf zichtbaar bent
op onze website, diverse social media, de theaterkrant, op alle advertenties in de lokale krant, bij persberichten, we nemen u mee met
de digitale nieuwsbrief, op radio en
tv en uw naam en logo wordt ver-

meld op het LED scherm boven de
ingang. Ook wordt u een paar keer
per jaar uitgenodigd voor een evenement, dat kan bijvoorbeeld een
première zijn. Tevens is het mogelijk
om een gevarieerd pakket af te nemen. Bedrijven kunnen stoelen kopen voor een voorstelling. Dit geldt
vanaf vijftig stoelen. De prijzen voor
deze pakketten zijn afhankelijk per
voorstelling. En ook hier geldt uiteraard dat er voor de pakketafnemers
gratis zeer veel reclame wordt gemaakt. Reden genoeg dus om een
snelle beslissing te maken en nog
voor 1 juli te reageren.”

Jacqueline Kristelijn 50 jaar!

ook een speciale verjaardag, want in
september wordt het 125 jarig bestaan gevierd met onder andere de
presentatie van een jubileumboek.
Constantijn Hoffscholte heeft opdracht gekregen om de verzamelde
informatie, onder andere gekregen
van veel lezers, te bundelen en hiervan samen met (speciaal) nieuws
van toen een jubileumboek over de
Nieuwe Meerbode te maken. Hij
werkt hier momenteel hard aan.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 21
juni is journaliste Jacqueline Kristelijn van de editie Aalsmeer van
de Nieuwe Meerbode 50 jaar geworden. Het Sarah-feestje op deze
langste dag van het jaar, vierde zij
onder andere gelijk met de al 150
jarige korenmolen De Leeuw. Overdag was het weer overigens niet
al te best, het regende regelmatig,
maar de avond kon droog en swingend afgesloten worden met een
optreden van de Hein Meijer Bluesband. En maandag 24 juni is een
klein feestje gevierd bij de eerste
koffieronde met alle collega’s en de
directie. Maar weinigen wisten dat
het haar 50e verjaardag was. Een
compliment, vond directeur Luuc
van der Ouw.

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Hij benadrukte dat het voor een
dorp als Aalsmeer belangrijk is om
een goed ingeleefde journalist in
haar midden te hebben. Jacqueline
is inmiddels 28 jaar bij de Nieuwe
Meerbode.
125 Jaar Nieuwe Meerbode
De krant viert overigens zelf dit jaar

Hoop nog niet opgegeven
Alle zeventig vrijwilligers van het
Crown Theater hebben de hoop dus
nog niet opgegeven en zijn druk aan
het regelen en bellen. Wilt u ook zo
graag dat het Aalsmeerse theater blijft bestaan? Neem dan contact op met Peter van Eick via petervaneick@crowntheateraalsmeer.nl
Peter tot slot: “We hadden nog wel
zo’n mooi plan bedacht samen met
diverse directeuren van omliggende
scholen om de schooljeugd kennis
te laten maken met het theater en ze
naar voorstellingen te sturen zoals
‘Loud’, een uniek dansprogramma,
of ‘Afblijven’, een toneelstuk naar het
boek van Carry Slee. Het zou zo jammer zijn als dat allemaal niet door
kan gaan. Dit is dus echt mijn allerlaatste oproep! Help ons!”
Door Miranda Gommans

Jacqueline Kristelijn krijgt bloemen uit handen van directeur Luuc van der Ouw.

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

ASSURANTIE & ADVIES

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen
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Laatste oproep om theater van ondergang te redden!

Nu een uitzwenkbare
of losse voetenbank

Volo relaxfauteuils

www.meerbode.nl

YOUR PLACE TO BE!
CINEMA PARADISO: YOUR

VAKANTIE

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

START SALE

Verleng het plezier

DON 27, VRIJ 28, ZAT 29 EN ZONDAG 30 JUNI

van uw favoriete bank

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL
CARS / PETROL / NOIZE / LTB / VERO MODA
ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT

JASSEN / T-SHIRTS / SWEA
SWEATERS ETC.
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63
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Bijeenkomst maatschappelijke
instellingen donderdag 4 juli
Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor jeugd, ouderen, chronisch
zieken, gehandicapten en mensen die moeilijk aan het werk komen over
aan gemeenten die daar minder geld voor krijgen (decentralisatie). Dit betekent dat zaken op een andere manier georganiseerd moeten gaan worden.
Dit heeft gevolgen voor mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben,
maar ook voor de maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld voor de wijze
waarop producten en diensten worden ingekocht per 2015. Hierover wil
de gemeente samen met zoveel mogelijk maatschappelijke instellingen die
werkzaam zijn in Aalsmeer en Amstelveen informatie uitwisselen.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen zijn van harte welkom om hun visie en wellicht creatieve ideeën naar voren te brengen.
Datum : Donderdag 4 juli 2013
Tijdstip : 14.00-17.00 uur
Plaats : Noordamcentrum
Noorddammerweg 1,
1187 CM Amstelveen
Instellingen kunnen zich per mail aanmelden bij Marc de Gruijl,
m.gruijl@amstelveen.nl.

AALSMEERDERWEG213-AALSMEER

30-60 %

KORTING
KOR
KORT
ING
KIDS SALE OP DE HELE COLLECTIE *

40-60% KORTING
*UITZONDERING DENIMS/ HOOGZOMER COLLECTIE

OOK ZONDAG GEOPEND

TROY 51327

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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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
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 30 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst. Tevens crèche en
peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met Klaas v. Denderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. M. Bot en 16.30u. met ds. P.J.
den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. eilanddienst. Vertrek 9.30u. vanaf Praamplein. Opgeven: secretariaaat@
dgaalsmeer.nl. Bij slecht weer in Bindingzaal. Opvang allerkleinsten en
zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 10u.
en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. gezinsdienst met ds.
T.H.P. Prins. Afscheid KND.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag diensten om 10u. en 17u. met ds.
E.J. Westerman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. F.
v/d Bosch uit Katwijk. Organist M.
Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Bart Doornweerd. Aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751,
Rijsenhout. Zondag diensten om 10u.
met ds. D.H.T. Postuma uit Lisse en
18.30u. met ds. R. Roest uit Vleuten.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper.. Zondag 10.30u.
in Karmelkerk eucharistieviering. Om
14u. Poolse dienst met Christoff.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
Van september tot en met mei.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Welke wens gaat u vervullen?

Hartenwensen haalt ouderen
even uit ‘zomereenzaamheid’
Aalsmeer - Zomer. De meeste mensen genieten van een vakantie of leuke dagjes uit. Ouderen blijven dan
vaak alleen achter. Meer dan 200.000
ouderen zijn juist in deze zonnige
maanden extreem eenzaam. Zij krijgen slechts een keer per maand bezoek. Velen hebben een klein budget
of lichamelijke beperkingen, waardoor ze niet alleen op pad kunnen.
Ook welzijnsactiviteiten blijven in deze maanden vaak achterwege. Ouderen verdienen dan extra aandacht.
Bij de ‘zomerhartenwensen’ actie van
de Riki Stichting worden ouderen in
het zonnetje gezet. 39 Verzorgingshuizen en 41 afdelingen van de Zonnebloem, waaronder de Zonnebloem
afdelingen Aalsmeer en Kudelstaart,
doen mee met de actie. Basisschoolleerlingen en vrijwilligers gaan vooraf
in gesprek met de ouderen over hun
verlangens en hartenwensen. Dit zijn

leuke, betekenisvolle ontmoetingen.
Per huis of afdeling vervullen 10 vrijwilligers een ‘zomerhartenwens’ van
één van de ouderen. De wensen varieren van een visje eten op het strand,
winkelen, een ver weg wonend familielid bezoeken, bezoek aan de buurt
waar men is opgegroeid, een rondvaart maken, gezellig lunchen op een
terrasje tot een theaterbezoek. Het
gaat bij deze actie om individuele
één op één activiteiten. Juist die exclusieve aandacht maakt het zo bijzonder. Alle wensen worden in de
eenzame zomermaanden vervuld. De
Riki Stichting organiseert 4 keer per
jaar acties voor ouderen. Deze aandacht draagt structureel bij aan het
verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Een beetje aandacht voor
elkaar doet zoveel goed. Welke hartenwens van een oudere gaat ú deze
zomer vervullen?

Coen Vis topvrijwilliger
voor het Diabetes Fonds
Aalsmeer - Vanaf 1998 zet Coen
Vis zich als vrijwilliger met hart en
ziel in voor het Diabetesfonds. Mede dankzij hem is de Diabetescollecte in Aalsmeer en Kudelstaart elk jaar
weer mogelijk. Hij is de rechterhand
van de collecteteamleidster Nancy van
Oorde en hij verzet enorm veel werk!
Een topvrijwilliger, die het verdient om
eens in het zonnetje gezet te worden.
Als dank voor al dit werk ontving hij
uit handen van de directeur Hanneke
Dessing een oorkonde en een kolibrie
op een sokkel. Ook werd hij geïnterviewd door Ria Bremer. Ze benadrukte
dat met het opgehaalde collectegeld,

mede dankzij mensen als Coen, enorm
belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in de hoop
dat Diabetes eens op een dag ‘de wereld uit is’. Want, dat is het doel van
het Diabetesfonds. Zie ook www.diabetesfonds.nl. Coen en Nancy zouden
heel graag nog veel meer collectanten
en wijkhoofden (vooral in AalsmeerOost) aan de organisatie willen toevoegen. In de laatste week van oktober wordt de landelijke collecte weer
gehouden. In september wordt al gestart met de wijkverdelingen. Iets voor
u of voor jou? Bel 06-53442022 of mail
naar nanskees@caiway.nl.

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag 16u.
dienst voor iedereen met pastor Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. dienst
met ds. F. Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. woord-communieviering met
ds. A. Blonk mmv de Kudelkwetters.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in
gebouw Seringenhorst, Parklaan. Van
september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En
dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Oud Papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 29 juni zullen de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging
Target weer het oud papier huis aan
huis ophalen. In de maand juli houden de oud papier lopers vakantie.
De volgende ophaalronde is op zaterdag 31 augustus. De leden van
Melomanie en Target hopen dat zaterdag de oude kranten weer massaal aan de weg worden gezet. Het
liefst in tilbare en handelbare dozen
en op plaatsen waar de vrachtauto’s
kunnen komen.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 juli houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, de toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.
Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Even bijpraten? Iedereen
is van harte welkom. Het is de laatste koffieochtend van dit seizoen.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlekken, ook om linkeroog. Heet Meisje.
- Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd met 4 witte
sokjes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte
haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud,
lief, aanhankelijk en heet Grijs.
- Stommeerweg: Konijn, lichtbruin met een wit achterwerk en een
aangedaan neusje. Ze heet Lizzy en is schuw.
- Ampèrestraat: Zwarte poes is gesteriliseerd. Is 1 jaar. Haar naam is
Siepie en ze heeft een heel klein beetje wit onder haar kin.
- Stationsweg: Siamese kater met grijze staart, snoet en voetjes. Is 12
jaar oud.
Gevonden:
- Eindhovenhof: Grijs cyperse poes met schrompeloor. Is zwanger.
- Kudelstaartseweg: Aankomen vliegen een agapornis.
- Catharina Amalialaan: Bruin konijn.
- Burggraaf Ambacht: Aankomen vliegen een rosè-blauwe parkiet.

Extra handen nodig voor
MS-collecte in Aalsmeer!
Aalsmeer - Zeg Multiple Sclerose
(MS) en veel mensen denken aan een
rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte
met zo’n 20 collectanten in Aalsmeer
en Kudelstaart georganiseerd. “Wij
zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan
te bellen, zijn er zeker 170 collectanten nodig”, zegt Pamela Zaat, coördinator bij het MS Fonds. Pamela is
sinds 2006 actief voor het Nationaal
MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS
Collecte. “Als iemand de diagnose MS
krijgt, ben je in het begin vooral bang.
Veel mensen denken nog dat je dan
altijd in een rolstoel komt. De meest
voorkomende vorm van MS is ‘relapsing remitting’, dat betekent dat er wel
periodes zijn waarin je minder kunt,

Beau, 3 jaar, tijdens zijn eerste
collecteweek.

Improvisatieconcert toporganist

is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika en Australië. Hij treedt
ook op voor radio en televisie (onder
andere in ‘Nederland zingt’) en begeleidt ondermeer de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation,
het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
en het Mannenkoor De Gouwestem.
De improvisaties op verzoek bestaan
uit muziek uit kerkbundels, musicals
maar ook Bach en Händel kunnen
langskomen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Martin Mans begint om
20.00 uur met het orgelconcert. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert
in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie: concertgroep@live.nl of www.
zingenenzo.com.

Concert David Phelps met
orkest ‘Celebrate’ in LEG
Aalsmeerderbrug - Je hebt zangers
en je hebt zangers met een hoofdletter. David Phelps behoort onmiskenbaar tot de laatste categorie. De favoriet uit de Gaither Vocal Band en
Homecoming video’s bracht eind 2012
zijn nieuwe album ‘Classic’ uit en laat
Nederland de komende maanden live
meegenieten van zijn muziek! Aanstaande vrijdag 28 juni geeft hij een
optreden in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Hij wordt
dan bijgestaan door het koor en orkest ‘Celebrate’ in combinatie met
een groot projectkoor. Weinig artiesten kunnen zingen met een passie,
zuiverheid en kracht als Phelps. Dat
talent en zijn voorliefde voor klassieke pop en gospels leveren hem regelmatig muzikale vergelijkingen op met
vocale toppers als Andrea Boccelli en
Josh Groban. Zijn warme persoonlijkheid straalt door zijn muziek heen.
Met ‘Celebrate’ heeft de zanger ook
nog eens een geweldige groep muzikanten achter zich. Bij recente op-

tredens met andere artiesten (zoals
met Marshall Hall en Russ Taff) ontstonden dankzij de unieke sfeer en
grootse muziek onvergetelijke avonden. Met het ongeëvenaarde vakmanschap van David Phelps en de inzet
van Celebrate belooft het komende
optreden een hoogtepunt van het jaar
te worden. Het concert in de LEG aan
de Boeingavenue begint om 20.00 uur.
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Martin Mans in Dorpskerk
Aalsmeer - Een unieke gebeurtenis:
Op maandag 1 juli improviseert toporganist Martin Mans op verzoek in
de Dorpskerk in de Kanaalstraat! Bij
binnenkomst in de kerk kunnen bezoekers een verzoek opgeven, waarna Martin Mans deze groepeert en
improvisatie-ideeën uitwerkt om vanaf 20.00 uur te zorgen voor muzikale verrassingen. Martin Mans geeft
jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De in 1965 op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee
geboren Martin Mans zat op 7-jarige leeftijd al achter het orgelklavier,
op 11-jarige leeftijd begeleidde hij
voor het eerst koren en een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant. Sinds 1995

maar dat dit ook weer verbetert.” Pamela is blij met de landelijke inzet
van zo’n 11.000 collectanten die hun
steentje bijdragen aan de MS Collecte. “De oorzaak van MS is nog steeds
onduidelijk. Geld voor voorlichting,
ondersteuning van mensen met MS
en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.” Het Nationaal MS Fonds
zoekt nog extra hulp in Aalsmeer en
Kudelstaart. “Het zou mooi zijn als we
daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen”, besluit Pamela Zaat.
Aanmelden kan via pamela@nationaalmsfonds.nl of bel 010-5919839.
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Dijkhuis zoekt
motorrijders
Oude Meer - Voorzitter Cees Tibboel,
zelf fervent motorrijder, loopt al langere tijd met het idee rond om vanuit
Buurtvereniging Het Dijkhuis in Oude Meer iets voor motorrijders uit de
buurt te organiseren. Er zijn veel mensen in de buurt die motorrijden en het
idee is om af en toe bij elkaar te komen
in Het Dijkhuis.
Doel is het uitwisselen van kennis, het
samen tourritten rijden en vooral veel
kletsen over motoren! Op maandagavond 8 juli om 20.00 uur staat er een
avond gepland in Het Dijkhuis, om dan
gezamenlijk verder te brainstormen
over de mogelijkheden. Alle motorrijders zijn met hun suggesties van harte
welkom. Voor meer info: cees.tibboel@
quicknet.nl.

Waar is Ben?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de Siamese kater
met grijze staart, snoet en voetjes.
Ben is de naam van deze 12 jaar oude kater, die wordt vermist vanaf de
Stationsweg. Wie het dier heeft gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
afdeling Noord-Holland Zuid via
0297-343618.
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het recht brieven in te korten of te
weigeren.
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Gevarieerde muziek tijdens ‘rondje’

AGENDA

Bandjesavond ‘oude stijl’
zaterdag in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdagavond 29
juni vindt weer de jaarlijkse bandjesavond plaats in het centrum.
Bandjesavond oude stijl, want weer
op vijf locaties in het dorp worden
podia opgesteld waar uitstekende bands uit Aalsmeer en de regio
spelen met een gevarieerd repertoire. De muzikale avond start om
21.00 uur en alle optredens zijn gratis toegankelijk. De bandjesavond
wordt georganiseerd door ondernemersfonds Meer Aalsmeer in samenwerking met de vier horecagelegenheden De Oude Veiling, café bar Joppe, restaurant het Wapen van Aalsmeer en danscafé De
Praam. De bezoekers kunnen een
rondje maken langs: The Whatts bij
De Oude Veiling, de Hucksters bij
café Joppe, Hein Meijer Blues band
bij ‘t Wapen van Aalsmeer en Lemon Curry en Koen Raadt bij danscafé de Praam.
The Whatts bij Oude Veiling
In 1982 stonden gitarist André Alderden, bassist George van Es en
drummer Peter Geleijn met The
Whatts voor het laatst op het podium in De Oude Veiling. In 1977 begon het drietal een bandje dat na
diverse wisselingen in 1979 met de
komst van supertalent Luuk van der
Polder uitgroeide tot een ‘volwassen’ viermans rock & blues band
met een eigen geluid. Nu dus een
speciaal optreden van The Whatts
bij de vroegere thuishaven
.
De Hucksters bij Joppe
De Hucksters is al sinds 1993 een
begrip in Aalsmeer en omstreken.
De band staat garant voor een optreden vol dampende rockcovers.
De setlist wordt grotendeels samengesteld uit songs die niet meer zijn
weg te denken uit de rockgeschiedenis, zoals nummers van Queen,
Deep Purple, Pink Floyd en Led Zeppelin. Daarnaast wordt het repertoire continu aangevuld met recente
rocksongs.
Hein Meijer bij het Wapen
In de Schoolstraat staat ter hoogte van Stage Music Service een podium waar een dj zorgdraagt voor
lekkere dansmuziek. Het rondje Dorp gaat verder met een podium in de Dorpsstraat. Bij het Wapen van Aalsmeer speelt Hein Meijer met zijn Little Boogie Boy Blues-

Muziek
Vrijdag 28 juni:
* Partynight met dj Marco in café de
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Gospelconcert David Phelps
bij Levend Evangelie Gemeente,
Aalsmeerderbrug v/a 20u.
Zaterdag 29 juni:
* Plaspop op Westeinderplassen
met live-muziek en theater. Optredens om 21, 22 en 23u. Slotact 00u.
in Koddespoeltje.
* Bandjesavond in Centrum met
live-muziek op 5 locaties v/a 21u.
* Jazz met Rinus Groeneveld Kwartet bij jachthaven Nieuwe Meer,
Stommeerweg v/a 21.30u.
* Gastdj vanaf 16u in café de Praam,
Zijdstraat. Vanaf 21u. tuinparty.
* Twelve Bar Bluesband in Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Hardcore Reload party met dj’s
Promo en Johnny Napalm in N201,
Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 30 juni:
* Duo Marco Pandolfi in The Shack,
Oude Meer v/a 16u.
Maandag 1 juli:
* Zomeravondconcert Flora in G.
den Hertoglaan, Oosteinde vanaf
19.30u. Bij slecht weer in clubhuis
Kudelstaart, Wim Kandreef.
* Orgelconcert door Martin Mans in
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.

band en dat staat garant voor uitstekende bluesmuziek. In de pauzes wordt de muziek verzorgd door
Kees Markman.
Lemon Curry bij de Praam
In de Zijdstraat, bij danscafé de
Praam worden bezoekers vervolgens getrakteerd op optredens
van de band Lemon Curry en zanger Koen Raadt. Dit voorjaar is het
tien jaar geleden dat Lemon Curry
werd opgericht. Het repertoire van
de band is een bloemlezing uit de
popmuziek van de afgelopen veertig jaar. Lemon Curry bestaat uit de
zangeressen Mandy en Marjo van
Wijngaarden, de gitaristen Martijn
Vogelaar en Nick van der Schilden,
pianist Ed Elting, drummer Tom Boot
en bassist Marcel Besselink. Koen
Raadt ging als dertienjarige met zijn
vader op werkvakantie naar Amerika. Na een bezoek aan Graceland,
het landgoed van The King, was
hij verkocht. Door de muzikale invloeden van zijn ouders en de liefde voor muziek deed Koen op 14-jarige leeftijd als Elvis Presley mee
aan een talentenjacht. Mede door
de liefde voor rock ’n roll ontstond
het idee om een groepje te starten en in 2010 werd The Bitterballs
in het leven geroepen, een rock ’n
roll formatie die hippe top-40 liedjes een rock ’n roll jasje geeft. Ook
ging Koen door met zijn solocarrière. Hij heeft onder meer opgetreden
tijdens het Jordaan festijn en aanstaande zaterdag dus in Aalsmeer.

Exposities
27 t/m 29 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open. Iedere donderdag tot en met
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van
Christophe Boutin en Cy Twombly.
29 en 30 juni:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag
11 tot 16u.
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. Zaterdag veiling 15u.
Vanaf 27 juni:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op kinderkunstzolder tekeningen leerlingen bassischolen. Zaterdag 16u. opening door oudburgemeester Joost Hoffscholte.

Drankjes en hapjes
Tijdens de bandjesavond kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor een
drankje en een hapje, onder andere broodjes hamburger, saté en vis.
In de nabijheid van de verschillende podia bevinden zich toiletten. De
politie zal streng optreden tegen
wildplassers. De EHBO-caravan van
de afdeling Aalsmeer bevindt zich
in de Weteringstraat. De organisatie raadt aan om zoveel mogelijk te
voet of op de fiets te komen, dit in
verband met de beperkt beschikbare parkeergelegenheid en alcoholcontroles. Kom aanstaande zaterdagavond 29 juni naar het centrum en geniet van live muziek en
de ontmoeting met vele ‘oude’ bekenden. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Beste bluesband en Italiaanse blues

Top weekend in The Shack

De Dippers traden op ter gelegenheid van de viering van 150 jaar korenmolen De Leeuw. Natuurlijk werd gelijk ook reclame gemaakt voor Plaspop 2013.

Gevarieerde muziek en theater

Plaspop brengt sfeer op
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Plaspop is erop gericht
om zoveel mogelijk mensen onder
ideale omstandigheden te laten genieten van theater, muziek en gezelligheid op een manier die weinig tot niets kost, een beetje nostalgie! Aanstaande zaterdag 29 juni
vindt editie drie van de evenement
op het water plaats. Het is ook bedoeld om eens op een andere manier gebruik te maken van of kennis te maken met de enorme mogelijkheden die de Westeinderplassen biedt. “Het meest passende
woord is misschien wel sfeer”, aldus
de vijf koppige organisatie. De optredens van de vijf acts: w’Otterloo
sunset (popjazz), Van-alles-en nogwat (’60-’00 covers), Muziekvereniging Flora (fanfare), de Brulboeien
(shanty) en Theater Aalsmeer (muzikaal theater) geven een gevarieerd programma met voor elk wat
wils. Het is natuurlijk zo dat ‘slechts’
drie optredens bezocht kunnen woren. Dus kies uit wat u leuk vindt.
Alle optredens beginnen om 21.00,
22.00 en 23.00 uur en duren circa 25
minuten. Daarna heeft u ongeveer
een half uur om naar een volgen-

de locatie van uw keuze te varen.
Sommige locaties zijn alleen geschikt voor wat kleinere vaartuigen
(pramen en sloepen), andere kunnen ook iets grotere boten herbergen. Als afsluiting, rond 23.30 uur,
van Plaspop 2013 treedt vanaf een
zeer speciaal podium Aalvis Presley
op. Dit gebeurt op de Koddespoel.
Ruimte genoeg voor iedereen dus.
Dit optreden wordt omlijst door een
aantal niet voor mogelijk gehouden
spektakelstukken, waaronder speciale gasten, samenzang (neemt Elvisteksten mee), uitreiking van de
speciale Aalvis-CD (gratis) en verkoop Plaspop shirts (niet gratis). Als
klap op de vuurpijl zal de voorzitter van DIP het nieuwjaar inluiden
met tegensputterend vuurwerk. Dit
zal dan tevens het einde van Plaspop 2013 aangeven. De locaties,
waar de verschillende artiesten optreden, worden genoemd op www.
plaspopaalsmeer.nl. Op dezelfde site zal ook een downloadbaar kaartje
worden geplaatst. Tot slot: Zorg voor
goede sfeer, verniel niets, gooi geen
afval overboord en vergeet de blusen plasemmer niet!

Oude Meer - Zowel zaterdag als
zondag trakteert The Shack dit
weekend op live-muziek! Op zaterdag 29 juni is het podium voor
Twelve Bar Blues Band. Deze band
staat al jaren aan de top van de Nederlandse Bluesscene. In 2011 uitgeroepen tot: Best Dutch Bluesband, in 2012 sleepte Kees Dusink
de award binnen voor beste bluesgitarist en onlangs in april werd
de award voor beste blues bassist
uitgereikt aan Patrick Obrist. Met
frontman J.J.Sharp en de strakke ritmesessie bestaande uit Kees
Dusink, Patrick Obrist, Randy Pears
en op de drums Marcel Bakker zet
The Shack weer een klasse band
op hun podium. Blues van het allerhoogste niveau in de intieme en gezellige sfeer van deze Shack! Aanvang zaterdag 22.00 uur en de entree is 7,50 euro. En zondag 30 juni speelt een Italiaans duo op het
terras van The Shack! Aangenaam
verrast was The Shack toen ze het

aanbod kregen van Marco Pandolfi
om in Oude Meer te komen spelen.
Marco Pandolfi staat al zo’n twintig jaar aan de top van de Italiaanse
Bluesscene. Buiten Italië om is zijn
muziek ook te beluisteren op alle
radiostations wereldwijd. Hij is dan
ook de enige Italiaanse Bluesmuzikant, die maar liefst twee maal heeft
deelgenomen aan de International
Blues Challenge in Memphis. Zijn
verbluffende gitaar en meesterlijke
mondharmonicaspel, in combinatie
met zijn prachtige stem, maakt deze sympathieke Italiaan een bluesman van top-niveau. Samen met zijn
vaste drummer Federico Paternello gaan ze er een lekkere ‘SunnySunday-Shack afternoon’ van maken! Kom zondag genieten van deze
heerlijke muziek. The Shack is open
vanaf 15.00 uur en het optreden begint rond de klok van 16.00 uur. De
toegang is gratis! Informatie: www.
the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

• Nieuwe Meerbode

Diversen.
Vrijdag 28 juni:
* Start Westeinder Water Week met
bouw een bootje voor jeugd groep
7 basisscholen. Van 9.30 tot 15u. op
surfeiland Vrouwentroost.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
T/m 28 juni:
* Zwemvierdaagse in Het Oosterbad, Jac. Takkade 1. Vrijdag wedstrijden bommetje maken en plankhangen.
29 en 30 juni:
* Open tuinenweekend KMTP Groei
& Bloei zaterdag en zondag. Tevens
open tuinen vaartochten.
* Watertoren open. Zaterdag 1424u. Met optredens shantykoor.
Zondag open 13-17u.
Zondag 30 juni:
* Spetterochtend, zeilen voor allerkleinsten bij WVA, Uiterweg 155 van
10 tot 13u.
Dinsdag 2 juli:
* Open huis Open Hofkerk, ingang
Sportlaan 86 v/a 10u.
* Fietstocht ANBO en PCOB. Vertrek
Parochiehuis, Gerberastraat 13.30u.
Woensdag 3 juli:
* Laatste koffie-ochtend dit seizoen
in De Spil Kudelstaart v/a 10u.
* Open dag Waterskivereniging op
surfeiland Vrouwentroost v/a 13u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 4 juli:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* OVAK fietstocht. Vertrek 13.30u.
vanaf parkeerterrein Dreef.
Vrijdag 5 juli:
* Regenboog-zeilevenement op de
Westeinderplassen van 14 tot 16u.
Opening 13.45u. op surfeiland.
* Disco voor mensen met beperking.
Jongeren Rode Kruis. In feesterij De
Bok, Dreef, 19.30 tot 22.30u.
Zaterdag 6 juli:
* Open dag Boerma Instituut. Diverse demonstraties bloemschikken.
Legmeerdijk 227 van 12 tot 16u.
* Westeinderhavendag op surfeiland Vrouwentroost, 11-17u. Tevens
Westeinder Culinair.
* Zwemloop voor de jeugd in Oosterbad, Jac. Takkade 1. Start 11u.
Vergaderingen
Donderdag 27 juni:
* Beraad en Raad in gemeentehuis,
ingang Raadhuisplein v/a 20u.
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Partynight, live-muziek en
Tuinparty in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 28 juni presenteert danscafé de Praam weer de
altijd gezellige Praam’s Partynight
met DJ Marco! De avond start vanaf 22:00 uur en voor degenen die
niet kunnen wachten is er altijd de
‘vroege vrijdagmiddag versnapering’ vanaf 16.00 uur om het weekend in te luiden met een drankje en
een hapje! Tijdens bandjesavond
zaterdag 29 juniheeft danscafé de
Praam zowel een buitenpodium aan
de voorzijde als aan de achterzijde

van het pand op het terras. Beide
podia zijn vanaf 21.00 geopend. Dit
jaar staan aan de voorzijde op het
buitenpodium de Aalsmeerse band
Lemon Curry en zanger Koen Raadt.
Zij zullen deze avond om beurten hun optredens verzorgen! Op
het terras aan de achterzijde vande
Praam wordt een Tuinparty georganiseerd met DJ Nista.
Om 23.30 uur start binnen de Afterparty met DJ Tjonie! Kom op tijd,
want vol is vol.

Optreden jeugdorkest en orkest

Zomeravondconcert Flora

Geslaagde schuimparty!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was er voor het eerst sinds jaren
eindelijk weer eens een schuimparty in N201. Hoewel het echt een zomers thema is en de zomer het in
Nederland weer eens af laat weten, was het behoorlijk druk en super gezellig! Het schuimkanon zette

de hele zaal al snel onder meer dan
een meter schuim en de dj’s lieten
alle remmen los, zodat de dansvloer
goed gevuld was en de sfeer er de
hele avond goed in zat! Een vervolg
kan eigenlijk niet uitblijven dus wie
weet.. Foto’s zijn te vinden op www.
n201.nl

Aalsmeer - De vakantie breekt voor
velen over enkele weken aan. Muziekvereniging Flora heeft een druk
seizoen achter zich en ter afsluiting geeft de muziekvereniging een
tweetal concerten in de buitenlucht.
Maandag 1 juli vanaf 19.30 uur is
het jeugdorkest en het grote orkest
van Flora te beluisteren in de G. den
Hertoglaan in Nieuw Oosteinde. Indien de weersgesteldheid roet in
het eten gooit, worden de concerten
verplaatst naar het clubhuis aan de
Wim Kandreef 1 te Kudelstaart. Het
jeugdorkest bestaat uit een enthousiaste groep meisjes en jongens, die
wekelijks bij elkaar komt om te repeteren en het afgelopen seizoen
is er veel geleerd en dat willen zij
graag laten horen. Het uiteindelijke
doel van het bespelen van een instrument is tenslotte om deel uit te

maken van een orkest. Lessen hebben een individueel karakter, terwijl meespelen in een voltallig orkest een kwestie van samenspel is.
Het jeugdorkest is een goede vorm
om aan te leren met een groep muziek te maken. Flora hoopt met de
concertjes mensen, jong of oud, ervaren of onervaren te bereiken die
zich aanmelden om een instrument
te gaan bespelen en tevens te laten horen dat een modern fanfareorkest niet louter mars– en hoempapa-muziek speelt, maar van alle
markten thuis is, van zeer intiem en
ingetogen tot uitbundig swingend
en spetterend. Voor meer informatie over de vereniging kan gekeken
worden op www.muziekverenigingflora.nl of volg de vereniging via Facebook. Nieuwe leden, jong of oud,
zijn van harte welkom!
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Dreef 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Drie Kolommenplein 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Koolwitjestraat 82, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaart, het ophangen van een spandoek tijdens een
collecte in september 2013;
- Ophelialaan 181, het plaatsen van een dakkapel;
- Sportlaan 58, het maken van een uitrit en parkeerplaats;
- Van Cleeffkade 15, het bouwen van een steiger;
- Zwanebloemweg 80, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kudelstaartseweg 263, het verbouwen en vergroten van
de woning (verzonden 24 juni 2013).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- De Muzen 7, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Westeinderplassen 9307K, het plaatsen van een caravan
met hefdak.
rectificatie ter inzage Voornemen tot weigeren
Op 13 juni 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de
aanvraag te weigeren voor de Uiterweg 158. De aanvraag
heeft betrekking op het dempen en graven van water en het
plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter het adres Uiterweg 158.
Het voornemen wordt ingetrokken in verband met een
planaanpassing. Indien er een nieuwe beslissing op deze
aanvraag wordt genomen zal er opnieuw een ontwerpbesluit
voor de duur van 6 weken ter inzage liggen waar men de
mogelijkheid heeft om eventuele zienswijze naar voren te
brengen.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Verordeningen en reglementen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit
van 25 juni 2013:
1. de Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2013-2016 en de daarbij behorende bijlagen
hebben vastgesteld;
2. het subsidieplafond voor deze Nadere regels hebben vastgesteld op € 50.608,= (gelijk aan de hiertoe verleende
subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland);
De Nadere regels en de daarbij behorende bijlagen treden
in werking met ingang van 27 juni 2013 en eindigen op 1
december 2016.
omschrijving
Aalsmeer heeft met de regiogemeenten Amstelveen, Uit-

hoorn, en Ouder-Amstel een subsidieaanvraag ingediend
voor energiebesparende maatregelen voor de periode 20132016. Op 10 januari 2013 heeft de Provincie Noord-Holland
de gemeente Aalsmeer op basis daarvan een subsidie verleend. Vervolgens zijn op grond van de Algemene Subsidie
Verordening Aalsmeer 2012 Nadere regels voor subsidiering
duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2013-2016 uitgewerkt. Op grond
van de Nadere regels kan subsidie worden aangevraagd op
basis van offerte. Na verlening van de subsidie wordt vervolgens de energiebesparende maatregel uitgevoerd. Na uitvoeren van de maatregel volgt door middel van een vaststellingsformulier en eindfactuur een definitieve vaststelling van
de subsidie en uitbetaling daarvan.
ter informatie
De Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze Nadere regels
zijn van 27 juni tot en met 31 december 2013 in te zien:
- op de website http://www.aalsmeer.nl
- bij de balie van het gemeentehuis in Aalsmeer

t/m 12-07

t/m 12-07

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

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

drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning is verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 juni 2013
exploitatie- en terrasVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 juni 2013
eVenementenVergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Bouw een bootje/Optimist zeilen op de Westeinderplassen en het Surfeiland op 28 juni 2013 van 09.00-24.00
uur;
- Buitenconcert op de G. den Hertoglaan op 1 juli van
19.30-21.00 uur;
- Plaspop Aalsmeer 2013 op de Westeinderplassen op 29
juni 2013 van 20.30-24.00 uur.
Datum verzending vergunningen 27 juni 2013

t/m 18-07

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening
t/m 01-07 Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een raam
in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e verdieping.
t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning;
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een speelplek met basketbalpaal en
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op
21 september in aansluiting op het bloemencorso.
t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.0017.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het
Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg
op 7 september 2013.
t/m 05-07 t/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen
van een dakkapel.
t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni
2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei
2013.
t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013);
Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

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

t/m 25-07

t/m 26-07
t/m 05-08

Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak
1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.
Tweetal horecagelegenheden in Crown Business
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het betreft een drank- en horeca- en een exploitatievergunning voor een discotheek/partycentrum
en een drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een partycentrum.
Stommeerweg 97.
Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden
4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
(verzonden 4 juni 2013).
Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9
april 2013.
Nabij de Waterwolftunnel.
Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging (verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351, het gebruik van het bestaande pand
voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor
PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de begeleiding en opleiding van ca. 4
personen met een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager Bancken 13, het vergroten
van de woning aan de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 6 juni 2013); Zijdstraat
ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van
6 reclameborden voor de periode van 1 week,
van 4 t/m 11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013);
Het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan
de Stommeerweg 72H in Aalsmeer (verzonden 6
juni 2013); Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en
542a, het vergroten van een botenloods en legaliseren woning; Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van een bestaande watergang en het graven van nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe water; Een zakelijke
beschrijving van een overeenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilverda). (wijzigen bestemmingsplan).
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een
partiële herziening van het bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmingsplan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer, 1e herziening’.
Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting
(verzonden 7 juni 2013).
Nabij Ambachtsheerweg.
Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een
woning.
Korfstraat 110, het aanleggen van een speelterrein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een
woning.
Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen.
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden).
Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen
en graven van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren;
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van het zorgcentrum; Machineweg, het renoveren van het ketelhuis.
Wilgenlaan, Kastanjelaan, Berkenlaan, Jac. P.
Thijsselaan, Ontginningsbasis, Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade), Dorpskern.
Kudelstaartseweg 263 (het verbouwen en vergroten van de woning) van 27 juni t/m 31 december 2013. De Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze nadere regels.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Informatieve open avond in
vernieuwd gemeentehuis
Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
ingebruikname van het verbouwde
‘oude’ gemeentehuis is afgelopen
maandag 24 juni een open avond
gehouden. Inwoners waren uitgenodigd om een rondleiding mee
te maken, de nieuwe burgemeester Jobke Vonk-Vedder de hand te
schudden en een kijkje in de raad
werd gegund. In de raadzaal mochten de bezoekers plaats nemen in
het pluche van burgemeester, wethouders en de raadsleden. De fracties zelf namen plaats op de tribunes. Om de beurt namen de voorzitters het woord om meer te vertellen over het raadswerk, vertelden zij over de functie van de grif-

fier en werd onder andere ook uitvoerig gesproken over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen.
Nog steeds hebben inwoners het
gevoel dat hun dorp uiteindelijk in
de rook van Amstelveen opgenomen wordt. Het betreft echt alleen
ambtelijke samenwerking, die kostenbesparend werkt en meer kennis geeft. Aalsmeer blijft Aalsmeer,
zo werd benadrukt door de politici.
Het kijkje in de raad werd natuurlijk
ook georganiseerd in het kader van
de verkiezingen volgend jaar maart.
Alle fracties hopen nieuwe gezichten in hun midden te krijgen, die net
als hen zich graag vrijwillig inzetten
voor het dorp en die gezamenlijk het

te voeren beleid gaan bepalen. Over
het verbouwde gemeentehuis was
iedere bezoeker het overig eens:
“Prachtig en functioneel geworden.
Het ontwerp van architect professor
Berghoef komt nu nog beter uit de
verf.” Vanaf nu dus niet meer voor

een paspoort, een rijbewijs of een
vergunningaanvraag naar de draaideur op het Drie Kolommenplein lopen, maar via de ingang met bordestrap en lift bij het Raadhuisplein
het gemeentehuis betreden!
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Wit-Rusland heeft hulp
nog steeds hard nodig
Aalsmeer - Dat Aalsmeer en omstreken een bijzondere band hebben met Wit-Rusland is velen bekend, want in veel gezinnen hebben
in de afgelopen twintig jaren kinderen gelogeerd, die gezondheidsproblemen hebben door de Tsjernobilramp. Deze ramp vond plaats in
1984 toen een kerncentrale in Ukraine oververhit raakte en ontplofte. Een radioactieve wolk waaide
naar het Noorden en vooral het zuiden van Wit-Rusland besmette. In
heel noordelijk en westelijk Europa kon de radioactiviteit worden gemeten. Door deze kinderen en hun
leiding werden stevige contacten
gelegd rond Aalsmeer met als gevolg, dat in 1993 de Life Line band
van de Levend Evangelie Gemeente
naar Wit-Rusland (Belarus) ging om
in Vitebsk en omgeving een aantal
concerten te geven. Ze werden daar
positief ontvangen door de veelal oudere mensen in de toenmalige kerken. Thuisgekomen motiveerden de bandleden de mensen thuis
om ook eens naar Belarus te gaan.
Eén van de toenmalige voorgangers
van de L.E.G., Cor Dekkers, pakte dit
op en ging in 1994 met een 15-tal
gemeenteleden naar zowel Vitebsk,
Polotsk als Minsk. De basis werd
toen gelegd voor een jaarlijks terugkerend bezoek voor geestelijke be-

moediging en materiële hulp tot nu
toe. De hulp begon destijds met het
meenemen van kleding en voedsel pakketten en vooral veel christelijke lectuur, dat daar heel moeilijk verkrijgbaar was. Het land was
vrijwel geheel open hoewel het uren
en uren duurde om de grens tussen
Polen en Belarus te passeren. Op de
lange duur veranderde de materiële ondersteuning in meer structurele hulpverlening gericht op kerkbouw, financiële hulp aan noodlijdende voorgangers en de opbouw
van onderkomens voor opvangcentra voor alcohol- en drugsverslaafden. Dit laatste is één van de speerpunten geworden voor de zorg die
vanuit Aalsmeer wordt gegeven. De
overheid is niet in staat om dit noodzakelijke werk financieel te ondersteunen. De enige hulp, die officieel
wordt verleend is het opnemen van
verslaafden in een psychiatrische
kliniek. Ze worden daar voor enige
tijd geïsoleerd en daarna weer losgelaten, zonder een behandeling,
die hun denken vernieuwd.
Bouw keuken
Niet alles kan worden opgenoemd,
maar één van de succesvolle projecten is geweest de bouw van een
uitdeuk- en spuitgarage voor auto’s,
waar ex-verslaafden een beroep

Aalsmeers Harmonie speelt
bij Vuur en Licht op Water
Aalsmeer - Als muzikant wil je af
en toe je kunsten aan het publiek
vertonen. Een paar weken geleden
deed Aalsmeers Harmonie dat al tijdens hun 100 jarig jubileumconcert
in het Crown Theater. En nu ook op
7 september wordt muziek gemaakt
in Aalsmeer door de Harmonie. Vanaf een boot bij Vuur en Licht op het
Water, voorafgaand aan de optocht
van verlichte boten. Hiermee is de
Harmonie de tweede muziekgroep
die optreedt bij de verlichte botenshow. Het koor De Brulboeien zal
ook van zich laten horen. De Brulboeien en de Harmonie zullen voor
de stoet van verlichte boten uit varen
door de Ringvaart, tot aan het Zorgcentrum Aelsmeer. Langs deze route
verzamelen zich op de Aalsmeerderdijk duizenden toeschouwers en zij
vormen het publiek voor de varende concerten. Hoewel talrijke schippers van boten tijdens Vuur en Licht
op het Water er in slagen behoorlijk
wat decibellen aan muziek te produceren, zijn de live optredens van De
Brulboeien en Aalsmeers Harmonie bijzonder te noemen. Jan Pieter

Korenwinder van het organisatiecomité: “Waarom zou je dit soort optredens niet vanaf een boot kunnen
doen? Het stelt wel hoge eisen aan
de optredende muzikanten. We hopen dat ze op de wal goed te horen
zullen zijn. Voor de sfeer is het natuurlijk geweldig, zo’n echt optreden,
net als vroeger bij het corso.” Wilma
van Drunen is als voorzitter van de
Harmonie enthousiast over de deelname aan Vuur en Licht op het Water: “Daar verheugen we ons op.
Aalsmeers Harmonie komt graag bij
Aalsmeerse activiteiten. We zetten
dan ons beste beentje voor. Ik vind
het ook voor onze leden belangrijk
om te ervaren hoe mensen onze muziek waarderen. Soms onderschatten we hoe populair we zijn.” Het organisatiecomité van Vuur en Licht
op het Water is blij met de aanvullende optredens van De Brulboeien
en Aalsmeers Harmonie. Mike (Multi) van der Laarse: “Dat is toch geweldig. Inmiddels hebben we ook de
vergunning binnen om bij de Watertoren op de Kudelstaartseweg enkele stalletjes voor het publiek in te

Feest De Leeuw 150 jaar
ondanks regen geslaagd!
Aalsmeer - Nadat burgemeester
Jobke Vonk-Vedder op zondag 16
juni op klokslag 12.00, samen met
de oud-burgemeester Joost Hoffscholte, de vang had gelicht heeft
zich een week met feestelijke activiteiten rondom en in molen De
Leeuw ontplooid, waaronder de 150
uurs maal-marathon. Voor het publiek waren de festiviteiten op het

molenplein op 21 en 22 juni het
meest in het oog springende. Het
plein was speciaal voor deze gelegenheid ‘verbouwd’ tot een soort
kleine markt met kramen en een
podium. Op dit podium waren gedurende het weekend optredens van
de koren ‘Haring met Ui’ en ‘Denk
aan de Buren’ te bewonderen. Vrijdag, vroeg in de avond, werd het

Wethouder neemt ‘t eerste
Molenboek in ontvangst
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni om
17.00 uur, één uur voor het einde
van de maalmarathon van korenmolen De Leeuw, nam Gertjan van der
Hoeven het eerste exemplaar van het
boekje ‘De Leeuw onder de molens’
in ontvangst. Tijdens een kort offcieel moment reikte Jan Ran het boekje uit aan de wethouder. Het boekje
is samengesteld door Chris Smit die
kort toelichtte dat de eerste opzet van
het boekje tot stand was gekomen
door zijn nieuwsgierigheid rondom alles wat met molens te maken

heeft. Nadat hij had besloten om de
opleiding tot molenaar te gaan volgen, is hij direct begonnen materiaal
te zoeken en samen te voegen om
voor zichzelf een compleet beeld van
de verschillende molens in Nederland te creëren. Het boekje start dan
ook met een algemene geschiedenis
van molens en een korte beschrijving van de verschillende types, zowel qua bouw als qua functie. Daarna wordt kort ingegaan op de geschiedenis van Aalsmeer en de verschillende molens die in de loop der

kunnen leren. Dit is zeker van belang voor een land, waar heel veel
tweedehands auto’s worden geimporteerd, die dankzij een beurt
in deze garage weer glanzend op
de weg rijden. Het jongste project, waarvoor ook financiën van de
Aalsmeerse gemeenschap worden
gebruikt, is de bouw van een keuken aan een opvangcentrum in Mogilev. Dankzij giften en de hulp van
de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) kwam de
financiering rond en is men nu volop bezig de keuken te realiseren.
Aanschaf machines
Onlangs kwam een kreet om hulp
van een opvangcentrum uit de omgeving van Ruba (regio Vitebsk)
voor de aankoop van enige houtbewerkingsmachines. Om een bijdrage te leveren in het dagelijkse onderhoud van de verslaafden
in het centrum worden boomstammen met een lintzaag verzaagd tot
ruwe planken. Het zou echter financieel veel meer opbrengen als
er meer verfijnde producten konden worden gemaakt. Het neveneffect is, dat de ex-verslaafden een
beroep aanleren, waardoor ze later
in de maatschappij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Er wordt
nu in een vrij open loods gewerkt,
maar dit zal binnenkort anders zijn,
want het is de bedoeling om, als
de houtbewerkingsmachines kunnen worden aangeschaft, de loods
dicht te maken en te isoleren, zodat er ook in de lange wintertijd gerichten. Toeschouwers kunnen daar
dan gezellig met een drankje en
een klein hapje met elkaar kletsen
en vanaf elf uur het vuurwerk bekijken.” Ook de Vuur en Licht Awards
en de daarbij behorende prijs zullen dit jaar weer door een driekoppi-

werkt kan worden. De gewenste
machines kunnen aangeschaft worden voor een bedrag van in totaal
6.200 euro. Als de Aalsmeerse gemeenschap hier 3.700 euro voor kan
opbrengen, zou het mogelijk zijn om
bij de OSA een aanvullende subsidie aan te vragen.
Wie wil meehelpen om het bedrag
bij elkaar te krijgen, kan voor nadere inlichtingen terecht bij Cor G.
Dekkers via 326353. Een bijdrage
storten kan op bankrekening nummer 3001.80. 195 t.n.v. Stichting GA,
Aalsmeerderbrug. De Levend Evangelie Gemeente wil door middel
van een collecte ook haar bijdrage
aan het project geven. In oktober
hoopt Cor Dekkers weer met een
team een bezoek aan Wit-Rusland
te brengen. Wat zou het geweldig
zijn om het Opvangcentrum te kunnen verrijken met een drietal houtbewerkingsmachines!

Jongeren Rode Kruis organiseert

Disco-avond voor mensen
met een beperking
Aalsmeer - Vrijdag 5 juli organiseert het Jongeren Rode Kruis afdeling Aalsmeer en Uithoorn een disco speciaal voor mensen met een
beperking. Deze feestavond vindt
wegens groot succes nu opnieuw
plaats in Feesterij de Bok (voorheen discotheek Bon Ami) aan de
Dreef en duurt van 19.30 tot 22.30
uur. Geef je nu op voor de leukste

disco van het jaar via discorodekruis@live.nl! Ook voor vragen kun
je hier naartoe mailen. Het Jongeren
Rode Kruis Uithoorn en Aalsmeer
zoekt nog scholieren die zich vrijwillig willen inzetten om te helpen bij
deze disco. Ook jullie kunnen mailen naar discorodekruis@live.nl of
opgeven via www.facebook.com/
JongerenRodeKruis.

ge jury aan de twee mooist verlichte boten toegekend worden. De bemanning van enkele boten is al druk
bezig met het bedenken van de verlichting voor dit jaar. Ze zijn vastbesloten om een Vuur en Licht Award
binnen te halen op 7 september.

V.l.n.r.: Marianne van Voorthuizen, Henk Goes, Willem Knip (zittend), Wilma
van Drunen en Mike (Multi) van der Laarse.

Stormachtig einde van maalmarathon:

50.314 Omwentelingen
‘De Leeuw’ in 150 uur
Aalsmeer - Op zoveel omwentelingen hadden zelfs de molenaars
niet gerekend. Toen zaterdag om
18.00 uur de wieken van de korenmolen De Leeuw na 150 uren in
werking te zijn geweest stil werden
gezet, was er bij de nuchtere molenaars toch een duidelijke emotie
zichtbaar.
plein onthaald op het optreden van
‘De Dippers’. Ondanks het feit dat
het nooit duidelijk is of zij een koortje met een muziekprogramma, een
cabaretgroep, een lopend roddelblad of een groep van vlijmscherpe analisten zijn, weten zij iedere
keer het publiek te boeien. De vrijdagavond werd afgesloten met een
spetterend optreden van Hein Meijer met zijn bluesband. Op zaterdag
waren er voor de kleinste onder ons
verhalensessies verzorgd door het
Haarlemse gezelschap ‘De Blauwe Kom’. Helaas zat het weer in het
weekend niet mee. Daar waar de
hele week sprake was van prachtige
dagen met zwoele zomeravonden
werden de vrijdag en de zaterdag
overheerst door lage temperaturen,
veel regen en soms harde wind. De
harde wind werd voor de niet-molenaars duidelijk gedemonstreerd
toen zaterdag, tijdens de presentatie van het nieuwe boekje over De
Leeuw, de tent op het podium door
een windvlaag de lucht in ging en
met een klap achter het podium terecht kwam. Gelukkig was de presentatie van het boek ‘De Leeuw
onder de molens’ in de molen zelf.
Eén van de hoogtepunten van deze feestweek was het moment dat
de vlaggenlijnen die door vier basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart
waren ingekleurd, onder grote pu-

blieke belangstelling, door de molenaars tussen de uiteinden van de
wieken werden gespannen.
Voorafgaand aan de feestweek
hebben klassen van de scholen
De Brug, De Graankorrel, De Jozefschool en Samen Eén lijnen met
blancovlaggetjes omgetoverd tot
lange slierten van kleine kunstwerkjes. Deze lijnen hebben vanaf vrijdagmiddag de laatste 26 uur van de
draaimarathon de wieken gesierd.
Met de feestelijke afsluiting op zaterdag 18.00 uur kwam een einde
aan 150 uur non-stop draaien. Tijdens deze 150 uur werd voor iedereen maar weer eens duidelijk waarom een molen als bedrijf zo kwetsbaar is. In sommige nachten viel de
molen helemaal stil bij gebrek aan
wind, terwijl het op andere momenten zelfs wat onstuimig was. Juist
het onstuimige weer van de laatste twee dagen zorgde ervoor dat
de molen zo’n 20.000 omwentelingen meer had gemaakt dan de molenaars zelf van te voren hadden ingeschat: Totaal 50.143. Achtentwintig molenaars waren betrokken bij
deze maal-marathon. Mede door de
reacties van het publiek, het komen
en gaan van molenaars uit het hele
land en de aandacht van de plaatselijke en regionale pers kunnen de
organisatoren terugkijken op een
zeer geslaagd jubileum.

eeuwen in onze gemeente hebben
gestaan. Tenslotte volgt De Leeuw,
haar geschiedenis en een prachtige
beschrijving van iedere zolder van
deze dorpsmolen. Het boekje is rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s zodat iedereen zich goed een voorstelling kan maken van de verschillende beschrijvingen. Mede dankzij het
materiaal dat door Oud Aalsmeer
is aangeleverd het het redactionele
werk van Jan Ran is het een compleet maar toegankelijk boekje geworden. De wethouder toonde zich
verheugd met zowel het boekje als
de inzet van de vrijwilligers en sprak
lovende woorden: ”Het rijksmonument Korenmolen De Leeuw wordt
gerund door 25 enthousiaste vrijwilligers: zij zorgen ervoor dat de mo-

len een belangrijke plaats kan blijven innemen in de Aalsmeerse gemeenschap. Zo maakt de molen als
levend monument onderdeel uit van
de toeristische dorpswandeling die
zaterdag 29 juni van start gaat. Alle
molenaars en vrijwilligers hebben in
samenwerking met De Oude Veiling
gezorgd voor een fantastisch feestprogramma rond de viering van 150
jaar korenmolen De Leeuw. Ik ben
erg blij met het jubileumboek ‘De
Leeuw onder de molens’. Complimenten voor Chris Smit, Jan Ran en
de Stichting Oud Aalsmeer voor het
samenstellen van dit boek. Tenslotte bedank ik alle molenvrijwilligers
nogmaals voor hun tomeloze inzet.”
Het boekje is vanaf vandaag verkrijgbaar in de molen.

r werd gejuicht, maar er viel ook
een stilte. Hun missie was geslaagd en het was een mooi avontuur geweest “Maar”, zo verklaarde molenaar Jop Kluis: “Ik moet
er toch niet aan denken dat wij
het 400 jarige bestaan van de molen hadden moeten vieren.” Met
een baard van 150 uren, want tijd
om te rusten was er in de afgelopen dagen en nachten nauwelijks geweest, werd onder het gehoor van belangstellenden die zich
niets hadden aangetrokken van de
storm, het eindresultaat bekend
gemaakt. Maar liefst 50.413 omwentelingen. Om de wieken van de
molen te laten draaien is wind no-

dig maar het onstuimige weer veroorzaakte ook nadelen, want het
programma om de marathon heen
vloog met de storm mee.
Het geplande open lucht ontbijt
vond nu plaats in De Oude Veiling
en terwijl de wieken van de molen er lustig op los draaiden, waaide bij het scheiden van de markt
ook nog eens een tent de lucht in.
Tot slot van de marathon werden
de prijswinnaars bekend gemaakt.
Want wie had nu het goede aantal
omwentelingen geraden? Notaris
van Galen controleerde en keurde goed. Zo zal in heel wat gezinnen de komende weken en maanden heerlijk brood of pannenkoeken gebakken kunnen worden van
het meel dat gemalen is in de Korenmolen.
De hoofdprijs, een broodbakmachine, bleef dicht bij huis Een inwoner van de Zijdstraat was de gelukkige.
Janna van Zon

Wethouder Gertjan van der Hoeven krijgt het eerste exemplaar van ‘De Leeuw
onder de molens’ uit handen van Jan Ran. Foto: Marianne van den Berg.

lenen om te besparen

Op naar een duurzaam aalsmeer!
Kinderen zetten
‘Groene Voetstappen’

subsidie voor energiebesparende maatregelen

‘Groene Voetstappen’ is een actieweek in september
waarin basisschoolleerlingen een bijdrage leveren aan
een beter milieu. Voor elke heen- of terugreis naar
school die zij lopend, fietsend, steppend of skeelerend
afleggen, krijgen de leerlingen één Groene Voetstap.

Op naar een duurzaam aalsmeer!
“Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons college en heeft raakvlakken met alle beleidsterreinen. We zijn daarom vorig jaar gestart met een integraal programma duurzaamheid. De eerste
voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma is door het college vastgesteld en kun u lezen
op onze website. Alle adviesnota’s van het college worden voortaan voorzien van een paragraaf,
waarin staat wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Onze ambities zijn helder: We willen
samen met de andere Amstelland – Meerlanden gemeenten in 2040 energieneutraal zijn. We nemen daarvoor heel veel maatregelen. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende oplaadpunten voor
elektrische auto’s geïnstalleerd, waarvan één voor het gemeentehuis. Verder doen we dit jaar, evenals
vorig jaar, mee aan de groepsaankoop zonnepanelen, waardoor huiseigenaren tegen zeer lage prijzen
zonnepanelen kunnen aanschaffen. Daarnaast verstrekt de gemeente duurzaamheidsleningen en
subsidies aan inwoners van Aalsmeer als zij energiebesparende maatregelen treffen aan hun eigen
woning. Het isoleren van je huis hoeft dus geen drempel meer te zijn!
2040 lijkt ver weg, maar is 10 jaar eerder dan de doelstelling van het Rijk. Zoiets is een enorme
opgave en iets wat we als overheid niet alleen kunnen bereiken. Daarom juich ik het initiatief toe
van Stichting Sienergie, die opgezet is door een aantal bevlogen Aalsmeerders. Deze stichting zet
zich met raad en daad in voor energiebesparing in huizen en bedrijven. Maar ook het initiatief van
Anne Marie van Leent om vetten te recyclen en de opzet van een Natuurwerkgroep in Aalsmeer zijn
zaken die mij optimistisch stemmen. Uiteraard blijven we als gemeentelijke organisatie niet achter.
Zo willen we vanaf 2015 duurzaam inkopen, zonnepanelen plaatsen op het gemeentehuis en wordt
de straatverlichting verduurzaamd. Maar we organiseren ook kleinere acties, zoals ‘Kom op de fiets
naar je werk’-dag en de ‘warme truiendag’. Verder hebben we afgelopen jaar een prijs gewonnen met
de aanleg van ‘baggertubes’ in de Bovenlanden, vanwege het innovatieve en duurzame karakter van
dit project.

In 2012 namen vier Aalsmeerse basisscholen met
ruim 850 kinderen deel aan de zevende editie
van ‘Groene Voetstappen’. De ‘Groene Voetstappen’
is een leuke en educatieve manier om kinderen
bewust te maken van de noodzaak om zuinig te
zijn op het milieu. De leerlingen van groep 8 van
basisschool De Hoeksteen verzamelden de meeste
Groene Voetstappen en mochten daarom in de
‘Nacht van de Nacht’, een rondvaart maken op

de Westeinderplassen. Tijdens de tocht vertelde
schipper Henk van Leeuwen over de seringenakkers en liet hij zien waarom het plassengebied van
Aalsmeer ook in het donker heel bijzonder is. Ook
dit jaar doet de gemeente Aalsmeer weer mee en
is er weer een bijzondere prijs voor de winnende
basisschool.
www.groenevoetstappen.nl

Wordt u eigen duurzame energieleverancier
In Noord-Holland organiseren meer dan 20 gemeenten, waaronder Aalsmeer, een groepsaankoop voor
zonnepanelen onder de naam SamenZonneEnergie.
Via SamenZonneEnergie worden leveranciers van
zonnepanelen uitgenodigd om een zo laag mogelijk
bod uit te brengen. Vorig jaar zijn via deze actie
al bijna 1000 zonnepanelen geplaatst in Aalsmeer.
Hopelijk worden dat er dit jaar nog meer!
De aanschaf van zonnepanelen wordt financieel
steeds aantrekkelijker. Ook door de subsidie vanuit
het Rijk. Na zo’n 8 tot 10 jaar heeft u de investering eruit (afhankelijk van verschillende factoren).

En aangezien de levensduur van een zonnepaneel
ongeveer 25 – 30 jaar bedraagt, kunt u daarna nog
jaren genieten van gratis en duurzame energie.
Goed dus voor het milieu en uw portemonnee!
Dit jaar vond de ‘veiling’ plaats op 11 juni. Daarna
hebben alle inschrijvers een vrijblijvend aanbod
ontvangen. Dit jaar neemt de gemeente Aalsmeer
voor de laatste keer deel aan deze actie. Stichting
Sienergie (zie onder) uit Aalsmeer heeft samen
met plaatselijke aanbieders van zonnepanelen een
lokaal initiatief ontwikkeld.
www.samenzonneenergie.nl

Rik Rolleman
Wethouder gemeente Aalsmeer

zon op school, veel vliegen in één klap!
Kinderen krijgen als geen ander te maken met de klimaatsverandering. Het is dus belangrijk dat ze al jong leren wat
je zelf kunt doen om duurzaam te leven. Zon op School kan daar een mooie bijdrage aanleveren.
Gemeente Aalsmeer streeft ernaar om op de daken
van alle scholen zonnepanelen te plaatsen. Scholen
kunnen zo hun leerlingen enthousiasmeren voor
milieu en techniek. Bovendien gebruiken scholen
veel energie en zijn de daken vaak prima geschikt
voor zonnepanelen. Voorlichting, leren, bewustwording van het milieu en besparen in één klap!
De gemeente Aalsmeer wil de scholen helpen door
te investeren in een aantal zonnepanelen. Vanwege
de financieringshobbels heeft de gemeente ook een

lease-optie voor scholen ontwikkeld. Deze leaseoptie zorgt ervoor dat scholen ook energieneutraal
kunnen worden. Op de digitale schoolborden en
in de hal van de school kan de opbrengst van de
zonnepanelen worden weergegeven. Zo zien de
leerlingen direct wat zonne-energie oplevert! Ook
komt er een speciale natuur- en milieu-educatiekist
over zonne-energie, via natuur- en milieu-educatie
Amstelland (NME Amstelland).
www.zonnefabriek.nl

Gratis energieadvies bij stichting sienergie
Aalsmeer energieneutraal in 2040, een prachtige
doelstelling. Maar hoe bereik je dat als gemeente?
In ieder geval niet zonder steun van de Aalsmeerse
samenleving. In mei 2012 richtten drie
enthousiaste Aalsmeerders, Karin Eveleens, Hugo
van Luling en Dirk Postma de stichting Sienergie
op. Inmiddels zet oud-wethouder Ulla Eurich zich
ook in voor de stichting.
Sienergie wil woningeigenaren en bedrijven met
raad en daad bijstaan om energie te besparen of
zelf energie op te wekken. Begin januari 2013

De ‘Nacht van de Nacht’ wordt jaarlijks georganiseerd op de laatste zaterdag van oktober als de wintertijd ingaat. Tijdens deze nacht vinden op honderden plaatsen in Nederland activiteiten plaats die
de schoonheid van echte duisternis benadrukken. Donkerte is niet alleen mooi, maar ook goed voor
het milieu, nachtdieren en bespaart energie. Ook de gemeente Aalsmeer draagt zijn steentje bij door
op verschillende plekken de verlichting uit te schakelen, onder andere bij korenmolen De Leeuw, de
Watertoren, de Dorpskerk, de Meerlanden Groep en het gemeentehuis.
www.nachtvandenacht.nl

openden zij het Energieloket. Woningeigenaren
en ondernemers kunnen hier onafhankelijke en
betrouwbare informatie krijgen over onder andere
energiebesparing, duurzaam renoveren, het aanvragen van subsidies etc. Ook heeft de stichting
samen met plaatselijke aanbieders van zonnepanelen een aantrekkelijk aanbod samengesteld.
Het Energieloket is elke tweede zaterdag van de
maand open van 11 uur tot 13 uur.
Adres: Punterstraat 2, Aalsmeer.
www.sienergie-aalsmeer.nl

energiegebruik binnen gemeente aalsmeer
5.750

115.373

Gebouwde omgeving
35.749

doe mee aan de nacht van de nacht

De subsidieregeling geldt voor energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen,
zoals de aanschaf van een zonneboiler, hoogrendementglas (HR++) en dak-, spouwmuur- en
vloerisolatie (geen bodemisolatie). De subsidiepot bedraagt 50.000 euro. 70% hiervan is
gereserveerd voor de bouwkundige (isolatie)
maatregelen, 30% voor installatietechnische
maatregelen. Maar op is op! Reageer daarom
snel. De regeling gaat binnenkort van start,
maatregelen mogen niet worden uitgevoerd
voordat er subsidie is verleend. U kunt de
subsidiabele maatregelen, voorwaarden en het
aanvraagformulier vinden op:
www.aalsmeer.nl.

37.220

272.045

Verkeer envervoer
Industrie en Energie
Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A
Sector onbekend

Uit dit taartdiagram blijkt dat de grootste verduurzamingsopgave ligt in het aanpakken van de bestaande
bebouwing. Dit is iets wat de gemeente Aalsmeer niet alleen kan. Hierbij heeft zij de inzet van burgers, bedrijven
en instellingen hard nodig. Wel zal de gemeente burgers en bedrijven stimuleren en faciliteren om hun huizen,
bedrijfspanden en bedrijfsvoering te verduurzamen, zoals via de stichting Sienergie

Het recyclen van vetten draagt bij aan een
beter milieu. Vetten komen daardoor niet in
het riool terecht en gerecyclede vetten kunnen
onder andere worden gebruikt als grondstof
voor biodiesel en biobrandstof. Het is mogelijk om ze in te zetten in een WKK-installatie
(Warmte Kracht Koppeling). Bijproducten
worden bewerkt tot halffabricaten om te
gebruiken in smeermiddelen, weekmakers
voor kunststoffen, coatings, verven, inkten en
oplosmiddelen. In de horeca wordt momenteel
al 95% van het gebruikte frituurvet ingezameld
voor recycling.
Nederlandse huishoudens houden op jaarbasis
18.000 ton gebruikt frituurvet over. Hiervan
wordt nog maar 3.000 ton ingezameld. Bied
daarom uw gebruikte frituurvet en olie aan
bij een inzamelpunt. In Aalsmeer wordt de
inzameling georganiseerd door regiocoördinator Anne Marie van Leent. “Ik vind het
heel belangrijk vet te recyclen. De grondstofschaarste speelt daarbij voor mij een grote rol.
Bovendien brengen de vetten geld op voor de
lokale inzamelpunten.”
Wil je met je sportclub of vereniging ook
inzamelpunt worden? Mail of bel Anne Marie
van Leent, annemarie.van.leent@xs4all.nl, tel:
06- 15219 359.
Adressen inzamelingspunten Aalsmeer:
- Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz
Oude Spoordijk 25, Aalsmeer
- Kinderboerderij Boerenvreugd
Beethovenlaan 118, Aalsmeer
- C1000
Ophelialaan 124, Aalsmeer
- Hoogvliet
Beethovenlaan 52, Aalsmeer
Aalsmeerderweg 1, Aalsmeer
- Albert Heijn
Einsteinstraat 103, Kudelstaart
www.vetrecyclehet.nl

Baggertubes beschermen oevers tegen afkalving
De Oosteinderpoel is een beschermd natuurmonument waarvan de oevers geleidelijk afbrokkelen. Door
de aanleg van natuurvriendelijke (voor)oevers wordt het gebied beschermd tegen verdere afkalving. Dit
gebeurt op een nieuwe manier, namelijk door de Ringvaart uit te baggeren en de baggerspecie te
hergebruiken in baggertubes, die de oevers versterken.
De baggertubes zijn gemaakt van geotextiel en lijken, door hun lengte van 19 meter, op reuzenworsten.
Op en achter de baggertubes komt een brede waterplanten- en rietkraag, dat een ideale plek is voor veel
dieren en vissen, zoals de meerval. Door de bagger niet af te voeren, maar in hetzelfde gebied te
hergebruiken, worden bovendien de beheerkosten van de oevers voor de komende tien jaar gedekt. Het
project ‘Baggertubes Oosteinderpoel’ won de WOW-prijs 2013 (Platform samenwerking weg- en waterbeheer) vanwege het innovatieve en duurzame karakter van het project.

duurzame tips

aalsmeer goes electric!

Vet? recycle het!

Werken aan duurzaamheid kost tijd, geld en een andere manier van denken waarbij we alle kosten
toerekenen aan elk product. Laten we de ondernemende Aalsmeerse cultuur hierop inzetten. Want
die heeft er ook in het verleden voor gezorgd dat er op korte termijn geïnvesteerd wordt waar op
langere termijn winst wordt behaald. Zowel in geld als in het behoud van onze mooie omgeving.”

ZON OP SCHOOL

Bent u van plan om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw woning? Als u als
particuliere woningeigenaar gaat investeren
in bijvoorbeeld dak- en spouwmuurisolatie of
in de aanschaf van een zonneboiler, draagt
gemeente Aalsmeer tot 15% bij aan de kosten
tot een maximum van 1000 euro.

Als een van de eerste gemeenten in Nederland
verstrekt Aalsmeer duurzaamheidsleningen aan
huiseigenaren. De lening is bedoeld voor energiebesparing én voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen of een zonnecollector. Maar
ook een energiezuinige verwarmingsinstallatie,
gevel-, dak- of vloerisolatie en extra isolerend
glas komen in aanmerking. Deze maatregelen
kosten vaak veel geld. De duurzaamheidlening
biedt - vanwege de lage rente - huiseigenaren
een financieel steuntje in de rug.
Aalsmeer heeft voor het verstrekken van de
leningen een Duurzaamheidfonds ingesteld van
€ 240.000. Dit fonds is een revolving fund,
dat betekent dat terugbetalingen weer worden
ingezet voor nieuwe leningen. Inwoners van
Aalsmeer kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen.
Kijk op www.aalsmeer.nl en zoek op ‘duurzaamheidlening’. Hier vindt u alle informatie
en kunt u de benodigde formulieren downloaden. De doorlooptijd van een aanvraag
bedraagt acht tot twaalf weken.

Werken aan duurzaamheid lijkt moeilijker dan het is. Want met deze tips kunt u al een groot
verschil maken en ook kosten besparen:
- Stap over naar een groene bank of beleggingsfonds die zo weinig mogelijk investeert in
milieuvervuilende activiteiten, zoals ASN of Triodos.
- Stap over op (echte) groene stroom: www.groenestroomjagraag.nl of schaf zonnepanelen aan!
- Koop een elektrische, hybride of zeer zuinige kleinere auto
- Koop ecologische en/of biologische producten
- Eet minder of geen vlees
- Gebruik geen shampoo of bodylotions die microplastics bevatten en bijdragen aan de ‘plastic soep’
in het water: http://plasticsoupfoundation.org

Heeft u een elektrische auto of een hybride
auto met een stekker? Of bent u van plan
om binnenkort uw oude voertuig op benzine
of diesel in te ruilen voor één met moderne
elektrische aandrijving en wilt u graag een
oplaadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u binnenkort uw voorkeur opgeven waar e-laadpalen
in Aalsmeer geplaatst worden.
Tot nu toe zijn er vijf oplaadpalen geplaatst
in Aalsmeer. Deze oplaadpalen zijn geplaatst
vanuit de organisatie Stichting E-laad. Dit jaar
stelt de Metropool Regio Amsterdam vijf extra
laadpalen ter beschikking aan de gemeente.
De gemeente reserveert voor de laadpalen een
parkeerplaats. Hierdoor kunnen ook andere
elektrische rijders er gebruik van maken,
want per paal kunnen twee elektrische auto’s
tegelijkertijd worden opgeladen. Stuur een
mailtje naar Thijs Kreukels, beleidsmedewerker
verkeer: info@aalsmeer.nl t.a.v. Thijs Kreukels
om een aanvraag in te dienen.

meer aandacht voor de mooie natuur in aalsmeer
Gemeente Aalsmeer geeft de aankomende periode op verschillende manieren extra aandacht aan
de natuur. Zo is een natuurwaardenkaart opgesteld, gaat de gemeente verder met de Groene AS en
werkt de gemeente aan een Groenvisie. Maar om de natuur te versterken en te beschermen hebben
we ook uw inbreng nodig!

energie uit biomassa
Onder de naam BiobasedConnections
werken bedrijven, onderwijsinstellingen en
gemeenten, waaronder Aalsmeer en Amstelveen, samen aan een biobased-economy, een
economie die draait op bio-energie, waarbij energie wordt gewonnen uit biomassa.
Dit is bijvoorbeeld hout, groente-, fruit- en
tuinafval, rioolslib en mest. Elke partner van
BiobasedConnections voert een eigen project
uit. Aalsmeer en Amstelveen onderzoeken de
mogelijkheid voor een biomassacentrale en een
warmtenet in de eigen regio. Een biomassacentrale levert restwarmte, die via een warmtenet
de tuinbouwsector kan voorzien van duurzame
en betaalbare warmte. Bovendien produceert
de centrale CO² die gebruikt kan worden bij
gewassenteelt. Verder kan een warmtenet bijdragen aan het verduurzamen van woningen.
www.amsterdameconomicboard.com

In december 2012 is in opdracht van de gemeente een natuurwaardenkaart samengesteld door Landschap Noord-Holland. Hierin staat onder andere welke beschermde dieren en planten in Aalsmeer
voorkomen en welke gebieden grote waarde hebben voor de natuur, zoals de Westeinderplassen en
de Bovenlanden. De natuurwaardenkaart wordt ingezet als quick scan bij ruimtelijke en projecten en
beheer- en onderhoudsactiviteiten. Ook vormt de natuurwaardenkaart de basis waarmee de gemeente dit jaar wil werken aan een groen- en recreatievisie.
Ecologische stapstenen
Verder zet de gemeente Aalsmeer in 2013 in op de verdere ontwikkeling van de Groene AS. De Groene
AS verbindt natuur- en recreatiegebieden aan de zuid- en westkant van Amsterdam met elkaar. In
Aalsmeer loopt de Groene AS van het Schinkelbos, Oosteinderpoel via de Ringvaart langs de Bovenlanden richting Westeinderplassen. Binnen de Groene AS worden ecologische ‘stapstenen’ gecreëerd.
Deze stapstenen bieden dieren de mogelijkheid in het gebied te verblijven en zich te verplaatsen. De
Baggertubes bij de Oosteinderpoel is één van de 40 projecten van de Groene AS. Ook het geplande
groene recreatiegebied de Groenzone (voorheen ‘de Sloopzone’) maakt hiervan onderdeel uit.
Vrijwilligers gezocht voor nieuwe Natuurwerkgroep
De gemeente hoort graag de mening van Aalsmeerders over versterking en bescherming van de
natuur. Wilt u samen met anderen werken aan ideeën die u daarover heeft? Dan is dit de kans om
daar iets mee te doen! Enkele enthousiaste Aalsmeerders gaan een werkgroep oprichten om te laten
zien hoe bijzonder de natuur in je eigen tuin, straat en wijk is. En wat de consequenties zijn voor
de natuur en de biodiversiteit van alledaagse werkzaamheden zoals het kappen van een boom, het
vaak maaien van een berm of het betegelen van je tuin. Maar ook het inventariseren van in Aalsmeer
aanwezige flora en fauna. Met een aantal vrijwilligers zijn nu al de gierzwaluwen, vleermuizen en
huismussen in kaart gebracht. U kunt zich opgeven voor deze nieuwe werkgroep bij Christian Kooij,
via: kooij11@planet.nl.
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Donatie van jarige inwoonster voor
Stichting Vrienden Zorgcentrum
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Onlangs ontving de Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer een bedrag van 450 euro. Deze donatie was afkomstig van een inwoonster uit Aalsmeer ter gelegenheid
van haar tachtigste verjaardag. De
Stichting is bijzonder getroffen door
dit spontane gebaar van een dame,
die niet eens woonachtig is in het
Zorgcentrum. De ‘Vrienden’ stellen
zich ten doel de circa 130 bewoners
van het Zorgcentrum en de 1600
ouderen in de gemeente Aalsmeer
nét dat beetje meer te bieden om

zo hun dagen meer kleur te geven.
De Vrienden zijn voor hun activiteiten geheel afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten. Men
kan donateur worden en de Vrienden jaarlijks steunen met een vast
bedrag. Ook kan eenmalig een gift
worden overgemaakt. Bedrijven
kunnen overwegen om bijvoorbeeld
ter gelegenheid van een jubileum
of opening van een nieuwe zaak
een donatie te doen. Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is
3001.10.421. Elke euro is welkom!

Zonnige en warme jaarmarkt!

Samen zingen met Vivace
Kudelstaart - Dinsdag 25 juni was
voor Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace
de laatste repetitieochtend van het
seizoen. Op de laatste ochtend bedenkt het bestuur altijd iets leuks en
dit keer was gekozen voor een Singin. Aan alle leden was gevraagd een
gast mee te nemen, het bestuur was
van de organisatie en de koffie. Er
waren evenveel leden als introducés, hetgeen resulteerde in circa 90
kopjes koffie! Bovendien had de erevoorzitter van het koor, Elly Nieuwenhuyzen, gezorgd voor iets lekkers bij
de koffie.
Onder leiding van de altijd geduldige en inspirerende dirigente van het
koor, Irma Hogenboom, en met begeleiding van de geweldige pianiste, Oksana Polman, werd de ochtend
een succes. Na wat oefeningen om
los te komen, werd er gezongen door
het gelegenheidskoor van 90 vrouwen en door Vivace zelf. Wat zeker

bij iedereen in de smaak viel, was
het gezamenlijk instuderen van een
nieuw lied. Ook nieuw voor de koorleden van Vivace. Het ging om ‘My
dream for tomorrow’ uit de musical
‘Over here’. Het zijn eigenlijk twee
liederen, afzonderlijk te zingen, maar
ook in twee partijen. Hier en daar
eerst wat onwennig, maar het resultaat mocht er zijn! Aan het einde van
de ochtend bedankte voorzitter Marijke Brussaard alle aanwezigen voor
hun komst en inzet en werden dirigente, pianiste en repetitor Maarten
Noordam met bloemen bedankt voor
hun inzet gedurende het afgelopen
seizoen. Gezelligheid stond voorop,
maar wie weet houdt Vivace nog een
paar nieuwe leden over aan dit leuke
experiment. Gelobbyd is er in ieder
geval. Op dinsdag 27 augustus start
Vivace weer met de repetities, elke
dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30
uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.

Behoefte aan ‘armenhulp’ groeit

PCI Kudelstaart viert
212,5 jarig jubileum
Kudelstaart - Afgelopen weekend
mocht de Parochiële Charitas Instelling, kortweg PCI, vieren dat ze
al 212,5 jaar bestaan in Kudelstaart.
In 1800 is een groep mensen in de
parochie van de RK Kerk Sint Jan
Geboorte in Kudelstaart opgestaan,
die zich het lot aantrok van dorpsgenoten die financieel niet rond
konden komen. De toenmalige Bisschop van Haarlem benoemde deze
betrokken parochianen in 1801 tot
‘Armbestuur’. In die tijd heerste er
grote armoede en het was moeilijk
om daar uit te komen. Zo betaalden
de ‘Armmeesters’ toen bijvoorbeeld
nieuwe klompen voor de kinderen
of een nieuw schort voor de vrouw
des huizes. Er werd geen geld geschonken, maar wel praktische zaken die hard nodig waren. Het kon
ook zomaar zijn dat het bestuur een
kip of geit had gekregen, die weer
door gegeven werd. Leuk is dat er
nog kasboeken uit die tijd bewaard
zijn gebleven en ook het allereerste kasboek is teruggevonden. “Iedereen kan deze oude kasboeken
inzien, al hebben we natuurlijk wel
de namen van de hulpbehoevenden
onleesbaar gemaakt,” vertelt Pastor
Annemiek Blonk die vanuit de kerk
als bestuurslid nauw betrokken is
bij de activiteiten van de PCI. Mensen schaamden zich over het algemeen om naar het ‘Armbestuur’ te
gaan, want in een klein dorp als Kudelstaart wist iedereen veel van elkaar. “Zondag na de viering kon er
aangeklopt worden bij het bestuur
en medeparochianen konden vanaf
het kerkplein zien, wie er het huisje waar het bestuur dan zat, binnen ging voor hulp. En er werd natuurlijk ook weleens hulp afgewezen. In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de welvaart en werd
er minder door Kudelstaarters aan-

geklopt bij de PCI. Dat was de reden voor het bestuur om verder te
kijken buiten de dorpsgrenzen. Toen
is besloten om projecten in Roemenië en later ook in Malawi te gaan
steunen. Door de huidige crisis is
ook de lokale voedselbank in beeld
gekomen. En samen met andere regionale PCI’s worden er zaken geregeld voor asielzoekers, die opgesloten zitten op Schiphol. Ook hier
weer praktische zaken, zoals telefoonkaarten om naar huis te kunnen bellen of bloemen om de mensen weer wat hoop te geven in hun
schrijnende situatie. Via leerkrachten, zorgverleners of het consultatiebureau komt het PCI-bestuur
meer en meer in contact met individuen die het zwaar hebben, maar
geen hulp durven te vragen. Simpel voorbeeld is het schoolreisje waar op dat moment geen geld
voor is, maar de school het belangrijk vindt dat ieder kind meekan. De
PCI komt aan haar gelden door giften, bijvoorbeeld door collectes tijdens vieringen en in het verleden
opgebouwd kapitaal. Zondag 23 juni bestond de PCI 212,5 jaar en dat
werd met een kerkviering op de
feestdag van St.Jan en met een barbecue voor vrijwilligers gevierd bij
de kerk en in het Dorpshuis. Er was
ook een kleine expositie van materialen uit de PCI-tijd, met uiteraard
de oude kasboeken. Een aantal kinderen beeldde uit hoe het vroeger
ging, compleet met echte Ot en Sien
kleding. Het huidige bestuur, dat iedere vier jaar wisselt, bestaat uit Jan
Bunnik, Anneke Stokkel, Sigrid Mulder, Piet Domicie, Wil Kraan en Pastor Annemiek Blonk. Ze zijn dankbaar voor alle giften die ze mogen
ontvangen. Wilt u meehelpen? Meer
informatie is te vinden bij het bestuur. Telefoon: 0297-324735.

Kudelstaart - Het is nu bijna al
niet meer voor te stellen, maar
vorige week dinsdag en woensdag waren prachtige zomerse dagen. Onder een stralend zonnetje
vond dan ook de jaarmarkt in en
rond het winkelcentrum van Kudelstaart plaats. Een gevarieerd
aanbod presenteerde de organisatie met onder andere kleding,
brillen, schoenen, lingerie, sieraden, tassen, boeken en geurtjes.
Ook verschillende verenigingen
waren aanwezig en vroegen op

een leuke manier om aandacht.
Bij het Show- en Jachhoornkorps
bijvoorbeeld mochten bezoekers
trommelen. Voor de kinderen waren er allerlei spelletjes, stond een
draaimolen klaar en konden zij
zich laten schminken. Binnen op
het plein was een groot terras ingericht en was er muziek. Een heel
gezellige, zonnige en warme jaarmarkt. Vast en zeker dat de ijscoman goede zaken heeft gedaan.
Foto’s Kick Spaargaren en
Jacqueline Kristelijn

Feest en lintjesregen op
jarige Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag,
op de dag van het grote verjaardagsfeest van Boerenvreugd, heeft
burgemeester Vonk-Vedder van
Aalsmeer koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan twee bestuursleden van de kinderboerderij.
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan had de activiteitencommissie van de kinderboerderij een
groot feestprogramma opgezet. Met
hulp van meer dan 30 vrijwilligers
werden de bezoekers getrakteerd
op spelletjes, attracties, knutselactiviteiten en een educatieve tentoonstelling. Dankzij het meevallende weer werd het verjaardagsfeest
goed bezocht. Zo’n vijfhonderd bezoekers genoten van het hooibalen mikken, spijkerpoepen, memory,
hondenkluif gooien. Kinderen werden geschminkt als vlinder, tijger of
Spiderman. Verder konden kinderen en ouders mooie slingers ma-

ken. Voor de gokkers was er een
prijsvraag en er kon ook gegrabbeld worden. De tentoonstellingshoek is ingericht met de honingbijen als thema. Dankzij de grote belangstelling was de kinderboerderij in staat enkele nieuwe donateurs en vrijwilligers bij te schrijven.
Na twintig jaar is de kinderboerderij nog steeds springlevend dankzij
de belangenloze inzet van sponsors
en vrijwilligers. De donateurs stellen zich elk jaar garant voor de kosten van het onderhoud van de dieren. Na het verjaardagsfeest was er
een receptie voor sponsors, leden
van de club van 100 en vrijwilligers.
Het Kudelstaartse Show- en Jachthoornkorps bracht de jarige kinderboerderij een muzikale aubade.
Daarnaast waren ook onder andere oud-bestuurders Willem Buskermolen en Gerrit Maarsse gekomen,
evenals oud-wethouder Nico Borg-

man. Ook de nieuwe burgemeester, mevrouw Jobke Vonk, was voor
het 20-jarig jublieum van de partij.
Na een welkomstwoord van voorzitter Theo van der Hoek kreeg de burgemeester het woord. Zij roemde de
prestaties die door hard en enthousiast vrijwilligerswerk elk jaar worden geleverd. Daarna hield zij een
betoog voor de verbinding tussen
de boerderij en opgroeiende kinderen en tenslotte riep zij penningmeester Cees Hageman en secretaris Rina Velders op het podium. Beide bestuursleden hebben vanaf de
start van de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer een bepalende rol
gepeeld in de ontwikkeling van de
organisatie. Beide mensen hebben
ook, naast hun belangenloze inzet
voor de kinderboerderij, belangrijk
en langdurig vrijwilligerswerk verricht bij andere maatschappelijk
organisaties. Inmiddels waren ook
kennissen, vrienden en familieleden
gearriveerd in de feesttent van de
kinderboerderij en zagen zij hoe de
burgemeester twee Koninklijke on-

derscheidingen uitreikte. Rina Velders en Cees Hageman zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uiteraard waren beide
feestelingen volkomen verrast door
deze Koninklijke dankzegging. Onder luid gejuich en applaus hieven
de genodigden een “Lang zullen
ze leven” aan. Daarna namen beiden de felicitaties en veel bloemen
in ontvangst. Wilt u kinderboerderij Boerenvreugd ook steunen? Kijk
dan op www.boerenvreugd.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

CDA Aalsmeer herkent belang
sociale samenhang in Hornmeer

voetbalclub zijn intrek neemt op het
huidige RKAV terrein en een stukje
park plaats maakt voor voetbalvelden. Tijdens de fietstocht viel op hoe

mooi en groen de Hornmeer is. “Het
groenbeheer is de laatste paar jaar
duidelijk verbeterd”, complimenteerde Van Doorn wethouder Verburg.

Aalsmeer - “Sociale verbanden zijn
essentieel voor de Hornmeer. Het
buurthuis, het winkelcentrum en de
nieuwe fusieschool hebben daarbij
een belangrijke rol’’, stelde de CDAdelegatie vast tijdens het wijkbezoek aan de Hornmeer half juni. De
CDA’ers fietsten samen met voorzitter Arie van Doorn en vice-voorzitter
Cor Knol van het wijkoverleg door de
Hornmeer en spraken uitvoerig met
elkaar. In de Hornmeer spelen veel
actuele zaken, zoals het nieuwe bestemmingsplan, de fusie van de drie
voetbalverenigingen en de fusie van
twee scholen. Het CDA Aalsmeer
heeft de betrokken wethouder al opgeroepen om in de nieuw te bouwen
fusieschool ruimte te laten om ‘wijk-

De CDA-delegatie en de vertegenwoordigers van het wijkoverleg Hornmeer.

functies’ te bergen. “Het is belangrijk
dat die een goede plek krijgen’’, lichtte CDA-fractievoorzitter Jaap Overbeek toe. Voorzitter Van Doorn wees
de CDA’ers op de belangrijke functie die het winkelcentrum heeft. “Het
is weliswaar klein, maar vooral voor
de ouderen erg belangrijk. Mensen
hebben iedere dag hun ‘uitje’ naar
de winkels en ontmoeten daar anderen’’, legde hij uit. Ook het buurthuis
werd hierbij meegenomen. Knol: “Dit
wordt veel gebruikt, door enorm veel
verschillende groepen. En daardoor
vervult het eveneens een belangrijke
rol in onze wijk.’’ Het Hornmeerpark
werd tijdens het wijkbezoek eveneens aangedaan. In het park gaan
zaken veranderen als de nieuwe
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Aanstaande zaterdag en zondag

Open tuinen weekend:
Goed voor veel fleurigheid
Aalsmeer - Zaterdag 29 en zondag
30 juni vindt wederom het open tuinen weekend plaats, georganiseerd
door de afdeling Aalsmeer Groei en
Bloei van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.
Voor Groei en Bloei is het een jubileumjaar, de actieve club viert zijn
120e verjaardag. Vorig jaar was er
geen tuinenweekend, dit jaar is er
weer volop gelegenheid een keur
aan verschillende tuinen te bekijken. Annemarie Maarsen , bestuurslid van Groei en Bloei is de actieve spil, die met een kleine commissie het komend weekend weer tot
een groot succes te maken.“Er gingen wel eens stemmen op om de
open dagen op een ander tijdstip te
houden. Sommige deelnemers waren van mening dat op een andere
datum hun tuin mooier oogde, maar
uiteindelijk zijn we toch weer op deze data uitgekomen.” Annemarie vervolgt: ”Er zijn twintig tuinen te zien
en de afwisseling is erg groot. De be-

zoekers kunnen kleine én grote tuinen zien, moderne tuinen, romantische tuinen. En wie graag wat meer
wil weten over groenten, kan zijn
hart dit jaar ophalen in een groentetuin.” Het ‘ tuinengebied’ strekt zich
dit jaar uit van Aalsmeer Dorp, Kudelstaart en De Kwakel. Het beginpunt is bij de familie Ans en Klaas
van der Meer op de Helling (hartje Dorp), waar ook de programmaboekjes à twee euro te koop zijn.
Ook kunnen de boekjes worden gekocht bij Joop en Ria van Leeuwen
in Kudelstaart, bij Duo-Plant op het
Poldermeesterplein en bij Mon Fleurique op het Raadhuisplein. Annemarie raadt aan zoveel mogelijk op
de fiets te komen, want parkeergelegenheid kan nog wel eens problemen geven. Voor wie even een koffiestop wil maken wordt hier en daar
de mogelijkheid geboden op de diverse koffie-en theeadresjes. En nu
maar hopen op goed weer!
LP

Open tuinen vaartocht
op Westeinderplassen
Aalsmeer - De Westeinder Rondvaart participeert in het open tuinenweekend van Groei en Bloei
en biedt een rondvaart aan over
de Westeinderplassen, inclusief
een bezoek aan drie prachtige ‘eiland tuinen’ op de plassen. De eerste ‘watertuin’, die wordt bezocht,
is het vareneiland van Dirk Offerman. Dirk is voormalig varenkweker en dat is aan alles te zien. Mede door het koele voorjaar staan
de varens er prachtig bij. Dan zet
de boot koers naar ‘Visservreugd’,
het eiland van Jan en Nina Visser.
De Vissers zijn echte poelbewoners en het eiland openbaart zich
als een echte ‘buitenhuiskamer’
Het eiland is circa 3000 vierkante meter groot en biedt vele verrassende elementen. Daarna is het

tijd voor koffie op de tuin van André en Els Voorham aan de Aardbeiensloot nummer 1. Dit is in alle opzichten een bijzondere tuin.
Naast de natuurlijk gevormde
buxusbeelden zijn er ook beelden
te bewonderen van Els en andere kunstenaars en kunstenmakers.
Ook langs de route zijn prachtige
tuinen te zien, bijvoorbeeld aan de
Stommeerweg en Westeinderdijksloot. Kortom genoeg te zien en te
beleven op zaterdag 29 en zondag
30 juni. De afvaart is op zaterdag
om 10.30 uur en zondag om 15.00
uur. De excursieduur is ongeveer 2
uur. Reserveren is gewenst. Opgeven kan bij de Westeinder Rondvaart via 0297-341582 of per elektronische postduif: info@westeinderrondvaart.nl.

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 29 juni wordt
om 15.00 weer een veiling gehouden op de Historische Tuin. Veilingmeester Coos Buis gaat deze keer
een rijk sortiment bloemen veilen,
waaronder anjers, alstroemeria’s,
gipskruid en limonium. Coos is zelf
één van de laatste anjertelers in Nederland. Ook voor kinderen komen
speciale items voor de klok. Verder
is er voor de jeugd een gratis speurtocht beschikbaar. Vooral de bui-

tenrozen zijn nog steeds een bezoek waard. Door het koude voorjaar staan de rozen, die maar één
keer per jaren bloeien, nu nog volop
in bloei. Natuurlijk is het ook weer
mogelijk om een bezoek aan de Tuin
te combineren met een rondvaart
over de Westeinderplassen. De Tuin
gaat open om 13.30 uur en is bereikbaar via de brug op het Praamplein. Informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Voor jong en oud wat te beleven

Westeinderhavendag op
Surfeiland vrouwentroost
Aalsmeer - De Westeinderhavendag vindt dit jaar in de geheel nieuwe Westeinder Water Week plaats
en wel op zaterdag 6 juli op surfeiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg. Van 11.00 tot 17.00
uur een complete dag met nautische verkoopstands, demonstraties,
botenshow en rondvaarten op de
plas. De Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie doet er dit jaar alles aan om de regionale bekend-

heid van de Westeinderplassen te
vergroten. Het best bewaarde geheim in de regio, volgens wethouder
Gertjan van der Hoeven. Ook voor de
kinderen is er van alles te doen: zeilen, waterballen, schminken, en ook
de clown ontbreekt weer niet. Het
volledige programma is te vinden
op www.westeinderhavendagen.nl.
Om 15.00 uur start Westeinder Culinair en kan genoten worden van gerechten van topkoks.

Westeinder Water Week start met Bouw een bootje

Zeilrace regenboogboten
vrijdag 5 juli op Westeinder
Aalsmeer - Het rondreizend spektakel rond de zeilrace tussen de
snelle regenboogboten uit de Koningsklasse en de bijbehorende
festiviteiten op de wal komt vrijdag 5 juli naar de Westeinderplassen. Het is alweer de derde keer
dat de zeilwedstrijden van het Nationaal Regenboog Evenement ge-

zeild worden. Vijf dagen achtereen
strijden de teams op verschillende
plassen in het Groene Hart. De aftrap vindt dinsdag 2 juli plaats in
Leiderdorp met een sail –inn. Daarna volgen De Kaag (3 juli), Braassemmermeer (4 juli), Westeinder (5 juli), Vinkeveenseplassen
(6 juli) en tot slot de Nieuwkoop-

seplassen op (7 juli). In Aalsmeer
wordt rond het Nationaal Regenboogevenement een hele week
feest op en rond het water georganiseerd. Deze Westeinder Water Week staat bol van activiteiten. De week begint op 28 juni met
Bouw een Praam voor Aalsmeerse scholieren en eindigt op zater-

dag 6 juli met Westeinder Culinair.
Zie voor een overzicht van alle activiteiten www.westeinderwaterweek.nl. Het team Aalsmeer bestaat uit Marc Blees, Lieuwe Gietema en Thomas Allart. Het team ziet
uit naar een mooie strijd op de Hollandse plassen. Vorig jaar eindigde
ze als tweede. Dit jaar doen ze extra hun best om de hoofdprijs mee
naar Aalsmeer te nemen. Om 12.45
uur op vrijdag 5 juli opent wethouder Gertjan van der Hoeven de
dag. Daarna stellen de teams zich
voor. Om 14.00 uur verschijnen de
regenbogen aan de start en begint
de wedstrijd. De wedstrijden duren
tot 16.00 uur. Op het surfeiland is
de race goed te zien, want de boten varen zo veel mogelijk langs de
kant. Tussen 16.30 uur en 17.00 uur
vindt de prijsuitreiking plaats tijdens de borrel in de tent. Kinderen
kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur
gratis zeilen in een optimist, springen op een springkussen, windsurfen, suppen of lopen over water in een Aquabubble. De watertoren is geopend vanaf 13.00 uur.
Op het dak van de watertoren kan
de wedstrijd goed worden gevolgd.
Ook is er volop gelegenheid foto’s
te maken van de Westeinder en
van de wedstrijd.
De Regenboog-dag in Aalsmeer
wordt besloten met een feest met
muziek in de tent van 20.00 tot
24.00 uur. Wie niet zo van zeilen
houdt, maar wel van gezelligheid,
wordt van harte welkom geheten.
Het NRE-zeilen belooft net als vorig jaren weer een topdag te worden. Meer informatie is te vinden op
www.nationaalregenboogevenement.nl.

Zaterdag bij eiland Vrouwentroost

Opstapdag Windsurfclub!
Aalsmeer -Windsurfclub Aalsmeer
geeft al jaren lessen aan jong (vanaf
12 jaar) en oud om de eerste stappen in het windsurfen te maken. Om
de lessen up to date te houden, is
er elke vier jaar nieuw surf materiaal nodig.

Zeilen met allerjongsten
Aalsmeer - Watersportverenging
Aalsmeer heeft een leuk initiatief.
Zondag 30 juni is er een spetterochtend voor de jongste jeugd, kinderen vanaf 5 of 6 jaar, maar iets ouder
mag ook. Nog te jong om al op zeilles te kunnen, maar misschien staan
ze al te popelen om in zo’n leuk Optimistje te kunnen spelevaren. De
Optimist is er het ideale bootje voor:
2,5 meter lang, vierkantig door zijn
stompe boegje en daardoor erg stabiel. En de Watersportvereniging
heeft mooie Optimistjes in eigen beheer. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen
ze roeien, spelen en wat sturen en
misschien nog wat zeilen met een
speciaal klein vlinderzeiltje. Met zijn
tweetjes in de Optimist, onder begeleiding van een WVA-instructeur. In
kleine groepjes, zodat er tijd is voor

persoonlijke aandacht. Het is de
ideale manier om kennis te maken
met de watersport en te weten of
de kids het leuk vinden om bijvoorbeeld volgend seizoen les te nemen.
Deelnemertjes moeten een zwemdiploma hebben en de jongsten een
goed reddingvest; dit is eventueel in
overleg beschikbaar. En makkelijke
watersportkleding natuurlijk. De bedoeling is natuurlijk ook om er een
heel gezellige ochtend van te maken. Aanmelden kan tot zaterdagavond via westeindertrainingen@
gmail.com. De vereniging hoopt op
een grote opkomst, dus meld je aan
met je broertje, zusje, neefje, nichtje,
vriendje of vriendinnetje en breng je
ouders/begeleiders wel mee. Het
clubhuis met groot balkon aan de
Uiterweg 155 is open.

WSVA houdt open dag
Aalsmeer - Tijdens de Westeinder
Water week zullen er op woensdagmiddag 3 juli vanaf 13.00 uur twee
gediplomeerde instructeurs met de
boot aanwezig zijn voor mensen
die eens willen waterskiën of wakeboarden. Loop gerust het clubhuis van WSVA binnen en meld je
tegen betaling aan. Een sessie skien of boarden duurt ongeveer 10 tot
15 minuten. De vereniging heeft eigen equipement, zoals waterski’s,
wakeboards, zwemvesten en wetsuits, welke gratis gebruikt mogen worden. De Waterskivereniging Aalsmeer is iedere woensdagavond vanaf 19.00 uur aanwezig
in en bij haar locatie op surfeiland
Vrouwentroost aan de Kudelstaart-

seweg. Geïnteresseerden zijn altijd welkom. Voor vragen: mail naar
info@wsva.nl.

Optredens ‘de Kreunende Sluisdeuren’

Watertoren tot middernacht
geopend voor bezoekers
Aalsmeer - Komende zaterdag 29 juni is de Watertoren open van14.00 tot
24.00 uur! Midzomernacht kijken over
de Westeinderplassen met twee maal
een optreden van het shantykoor de
Kreunende Sluisdeuren uit Alphen
aan de Rijn! Rond de vijftig zangers
en vier accordeonisten laten zaterdag
hun zeemansliederen liederen horen
in de Watertoren. Het optreden van
de Kreunende Sluisdeuren om 20.00
en om 21.30 uur is gratis voor alle
bezoekers. Ook de Watertoren doet
mee in de feestelijkheden van het komend weekend. Donateurs van de to-

ren kunnen zaterdag en zondag, op
vertoon van hun donateurkaart, gratis
naar boven klimmen. Aan alle andere
bezoekers wordt een kleine vergoeding gevraagd. De bemanning van
de toren bestaat aanstande zaterdag
uit niet alleen vaste vrijwilligers, maar
ook uit Rotaract leden (Jr. kamer Rotary), die spontaan hun diensten aanboden om de toren tien uur lang open
te kunnen houden. Noteer dus in uw
agenda: Beklimming Watertoren zaterdag tot 24.00 uur. Zondag is de toren op haar reguliere tijd open, van
13.00 tot 17.00 uur.

Dit jaar zijn de lessen begonnen
met het nieuwste van het nieuwste
les materiaal. Zo zijn de les boards
wat kleiner en wat lichter geworden.
Ook de zeilen zijn veel moderner.
Aanstaande zaterdag 29 juni wordt
de tweede les van de tweede sessie
gegeven op de mooie nieuwe materialen. Voor de derde en vierde les
sessie is nog plaats. Kijk op Wsca.
nl voor meer informatie en inschrij-

ving. Ook heeft de Windsurfclub, te
vinden op surfeiland Vrouwentroost,
volmondig ja gezegd tegen de organisatie voor medewerking aan de
eerste Westeinderwaterweek. Tijdens de tweede opstapdag zaterdag kunnen belangstellenden een
uur les krijgen. Zowel beginners als
gevorderden zijn welkom. Niet surfen, maar wel het water op middels een nieuwe sport? Dan kan je
ook komen SUPpen. Edwin van der
Pol is er met zijn SUPventure. SUP,
Stand Up Paddling zegt het eigenlijk
al. Je staat op een soort surfplank,
de SUP, met een peddel en zo beweeg je je voort. Het opstap evenement begint om 11.00 uur en duurt
tot ongeveer 16,30 uur

Vrijdag scholendag

Bouw een bootje tijdens
Westeinder Water Week
Aalsmeer - De gemeente en de
stichting Walevenement Aalsmeer
nodigen alle Aalsmeerders uit om
vrijdag 28 juni aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking van Bouw een Bootje aan het eind van het scholenprogramma voor groep 7 van de basisscholen in Aalsmeer. Dit is tevens de
eerste dag van de Westeinder Water Week. De prijsuitreiking vindt
plaats om 15.00 uur in de feesttent
op Surfeiland Vrouwentroost. Wethouder Gertjan van der Hoeven verricht de prijsuitreiking. Tien teams
van tien leerlingen uit groep 7 gaan
vrijdag 28 juni aan de slag om zelf
een houten praam te bouwen naar
een ontwerp van opa De Vries. Ze
krijgen daarbij begeleiding van medewerkers van Koninklijke De Vries
Scheepsbouw. Daarna moeten de

leerlingen zelf proberen of de praam
blijft drijven. Dat is namelijk wel de
bedoeling. Het team dat de beste
praam maakt, wint. Ook krijgen de
ruim 140 leerlingen uit groep 7 deze
dag zeilles van Zeilschool Aalsmeer.
Ze mogen zelf het bootje besturen en dat is superspannend. Verder brengen alle leerlingen een bezoek aan de Watertoren en aan Fort
Kudelstaart en verzorgt Henk van
Leeuwen een speurtocht op en rond
de Westeinderplassen. Na de prijsuitreiking draait DJ Kees Markman
tot half 6 leuke muziek in de feesttent. Het scholenprogramma begint om half 10 en eindigt om half
3. In de pauze, van 11.30 tot 12.30
uur, worden er ballonnen opgelaten. Meer informatie is te vinden op
www.westeinderwaterweek.nl.
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Waarom waterlelies uit de sloot?
Aalsmeer - Vorige week woensdag
was Bob Neumeier in de ochtend onderweg naar Schiphol. Hij kwam vanaf de Oosteinderweg en sloeg rechtsaf de Lijnbaan. Een grote mobiele
kraan was hier bezig de sloot langs
de nieuwbouw schoon te maken.
Toen hij een uurtje later terug door
de Lijnbaan fietste, moest hij stoppen
voor deze werkzaamheden. Tot zijn
verbazing zag Bob dat alle waterlelies
uit de sloot ter hoogte van de Kerk en
het voormalige seringenland gehaald
werden. En dat terwijl juist nu de waterlelies op hun mooist begonnen

te worden. “Waar is onze gemeente
nou eigenlijk mee bezig?”, zo vroeg
Bob zich af. “Waarom moeten deze
schoonheden eigenlijk verdwijnen?
Niet voor de scheepvaart, want daar
vaart nooit een boot, zelfs geen roeiboot. Eeuwig zonde voor deze prachtige planten, die daar thuis horen.
Had de gemeente, het waterschap
Groot Haarlemmmermeer of degene
die deze opdracht heeft verstrekt niet
kunnen wachten tot het najaar?”, besluit Neumeier zijn mail. Wie het antwoord weet, kan mailen naar: neumeier-vandenberg@telfort.nl.

Motor van boot
gestolen
Aalsmeer - Tussen woensdag 19
en zondag 23 juni is vanaf een in
de Ringvaart afgemeerde boot een
buitenboordmotor gestolen. Het betreft een 2-takt motor van het merk
Yamaha en blauw met wit van kleur.

Hoofdwond na val
Vanavond eindelijk dé beslissing?!

‘Rooie Dorpers’ verliezen
vertrouwen in de raad

Actieplan geluid ter inzage
Aalsmeer - Op dinsdag 18 juni heeft
het college van burgemeester en
wethouders het ontwerp-Actieplan
geluid 2013 vastgesteld. Het plan ligt
nu ter inzage tot 9 augustus 2013 bij
de publieksbalie in het gemeentehuis. Wethouder Rik Rolleman: “Bij
het Actieplan geluid horen ook geluidbelastingkaarten. Uit deze kaarten blijkt dat het wegverkeer en de
luchtvaart de belangrijkste bronnen
van geluidhinder zijn in Aalsmeer. In
het ontwerp-Actieplan geluid 2013
zijn de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er ten aanzien van
het verkeer op gemeentelijke wegen in Aalsmeer een aantal knelpunten aanwezig zijn boven de vastgestelde plandrempel van 65 dB.” Het
gaat hierbij om de Stationsweg, Uiterweg (tussen Stationsweg en Grundelweg), Grundelweg, Van Cleeffkade (tussen Seringenstraat en Stationsweg), Weteringstraat, Seringenstraat, Rozenstraat en Dorpsstraat.
Ook de geluidbelastingen op de Burgemeester Kasteleinweg (tussen de
Stommeerkade en Ophelialaan) en
op de Machineweg (tussen Oost-

einderweg en Hornweg) zijn hoog.
In het ontwerp-Actieplan is verder
aangegeven dat de gemeente de geluidbelasting vanwege het wegverkeer wil terugbrengen door ter plekke maatregelen te treffen. Als maatregel wil de gemeente in knelpuntsituaties zogenaamde stille wegdekken gaan toepassen op het moment
dat het wegdek moet worden vervangen. Het plan inzien of er op reageren (een zienswijze indienen) kan
tot uiterlijk 9 augustus 2013 schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan:
Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer, afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen of voor
vragen kan men zich wenden tot de
heer ing. F.R. Kroese van de genoemde afdeling, telefoon 020-5404154.
Na 9 augustus zullen de ingebrachte zienswijzen worden verwerkt en
zal het ontwerp-Actieplan geluid ter
beoordeling/visie aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna zal
het Actieplan definitief door het college worden vastgesteld.

Lentenota in (Be)Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 27
juni, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor de
tweewekelijkse bijeenkomst van het
Beraad en de Raad in het gemeentehuis. De vergaderavond begint
om 20.00 uur, is in de raadzaal en is
openbaar voor belangstellenden. Na
de opening komt als eerste de Lentenota 2013 aan de orde. De behandeling is gericht op het vaststellen van
de nota en de daarmee samenhangende financiële consequenties. Besluitvorming gaat in tweede termijn
plaatsvinden in de Raad van 4 juli.
Vervolgens presenteert het college de
conceptverordening Speelautomatenhal. Na goedkeuring van de fracties gaat de verordening ter inzage
gelegd worden. Het Beraad wordt besloten met het vaststellen van het be-

stemmingsplan Schinkelpolder. Definitieve besluitvorming staat gepland
in de Raad van 4 juli. Na een korte
onderbreking wordt weer plaatsgenomen in het pluche voor behandeling van de onderwerpen op de agenda van de Raad. Meest aansprekende onderwerpen zijn het vaststellen
van het bestemmingsplan Hornmeer
en de centralisatie van de voetbalverenigingen op het uit te breiden terrein van RKAV aan de Beethovenlaan.
Onder de portefeuille van wethouder
Ad Verburg valt het een na laatste behandelpunt: Vaststellen basistarieven
huishoudelijke verzorging. De vergaderavond wordt besloten met het
vaststellen van de jaarstukken 2012
van de gemeente inclusief de toelichting en de daarmee samengaande financiële gevolgen.

Beheerder en inwoner blussen
brandje voor Proosdijhal
Kudelstaart - Op zondag 23 juni even voor half acht in de avond
werd hevige rookontwikkeling geconstateerd bij de ingang van de
Proosdijhal. Er was brand gesticht
in de conifeerhaag voor de sporthal.
De brandweer werd met spoed gealarmeerd. Toen de spuitgasten arriveerden, hoefden zij slechts na te
blussen. Het brandje was namelijk
al geblust door de beheerder. Hij
kreeg hierbij hulp van een inwoonster van Kudelstaart. Zij ging het
vuur te lijf met een emmer water.
En deze snelle inzet van beide bleek
voldoende om de ‘boel’ te blussen.
Er is nauwelijks schade. Er zijn door
getuigen drie jongens bij de sporthal gezien in de leeftijd van 16 tot
20 jaar. Mogelijk zijn zij de daders of
weten zij meer van de brandstichting. Een van hen reed op een blauwe met witte scooter, een andere

op een fiets met een bagagedrager
voor. Meer informative hoort de politie graag: 0900-8844.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Overvolle prullenbakken bij vijver!
Kudelstaart - Regelmatig loopt Floor
Mesman in Kudelstaart rond met
haar hond. Ze ergert zich nu al een
week aan de overvolle prullenbakken langs de vijver bij de Schweitzerstraat. Inmiddels zaten de bakken afgelopen weekend zo vol dat de helft
er naast is ‘gedumpt’. Floor heeft er
foto’s van gemaakt. “Misschien kunnen jullie hier wat mee. Het lijkt mij
dat het niet lukt om de gemeente
netjes te houden als de prullenbakken niet geleegd worden!”

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
27 juni, wordt, wederom, de Machineweg in de raadsvergadering besproken. De besluitvorming wat betreft sloop is wel reeds duidelijk,
maar hoe de samenstelling van de
nieuwbouw eruit moet gaan zien,
daar zijn de partijen nog niet uit. En
hoewel iedereen het er over eens is
dat er bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals de sloop van een markant stukje Aalsmeer, het prijzenswaardig is dat er zo zorgvuldig mee
om wordt gegaan, blijkt het voor de
bewoners van het Rooie dorp wel
een bijzonder slopend proces. Bijna
twee jaar geleden is het nu, dat de
raad Eigen Haard naar huis stuurde met de opdracht hun ‘huiswerk’
goed te doen. Samen met de bewonerscommissie en klankbordgroep
Machineweg is er heel hard gewerkt
om goede afspraken voor de bewoners te verkrijgen, wat, na een heel
zorgvuldig proces waarin alle be-

woners zijn gekend, heeft geresulteerd in een goed Sociaal Plan. Deze is in december 2012 al, namens
de bewoners, samen met een gedegen advies, geaccepteerd en ondertekend door Eigen Haard. En sindsdien is het wachten op een beslissing van de raad. Die beslissing is
nodig om de bewoners voorrang te
kunnen geven op de huizenmarkt.
Ze moeten immers gedwongen hun
huis uit. Het gebeurt nu dus regelmatig dat bewoners van de Machineweg een huis aan hun neus voorbij moeten laten gaan door het onbreken van deze urgentie. Voor de
bewoners, die hebben aangegeven
weer graag terug te willen naar de
nieuwe Machineweg, is dit wachten
ook bijzonder fnuikend. Voor deze bewoners, en dit zijn er 22 van
de 44 (!), is er de garantie voor een
sociale huurwoning. Dit is ook een
onderdeel geweest van de onderhandelingen en staat ook opgeno-

men in het Sociaal Plan. Naast het
vooruitzicht enkele jaren in een wisselwoning te moeten wonen ter afwachting van de nieuwbouw (en
dus twéé keer verhuizen) is het heel
naar niet te weten waar je tijdelijk
én uiteindelijk terecht gaat komen.
Pas als er een beslissing is, kan er
verder gegaan worden met het vervolgtraject en de definitieve nieuwbouwplannen en komt er duidelijkheid. Ook omwonenden willen nu
wel graag weten wat er gaat gebeuren en wat voor gevolgen dit voor
hen heeft.
Eigen Haard en de bewoners hebben zich aan hun taak gehouden,
maar wanneer gaat de raad dit nu
doen? Keer op keer staat de Machineweg bij de raad op de agenda en
keer op keer volgt er geen beslissing en keer op keer voelt het voor
de Machineweggers alsof ‘hun’ raad
zijn verantwoording niet neemt.
Misschien dan toch vanavond?

Burgemeester Vonk-Vedder roept op tot bezinning

Monument Hell’s Fury in
Oosteinde weer vernield!
Aalsmeer - “Kennelijk interesseert
het sommigen helemaal niets dat
in onze gemeente zes Amerikaanse jongens hun leven gaven voor
de bevrijding van Europa van de
nazi’s.” Burgemeester Vonk-Vedder is geschokt en strijdbaar. Ergens in de afgelopen week is het
glazen gedenkteken ‘Hell’s Fury’ in
de Den Hertoglaan in Nieuw-Oosteinde opnieuw vernield.
Burgemeester Vonk: “Dit vraagt om
bezinning. Het glazen monument
geeft heel treffend uitdrukking aan
het gevoel dat alles van waarde
kwetsbaar is.” Kort na de onthulling
in 2011 werd het monument, ontworpen door Joop Kok, ook al door
één of meer vandalen vernield. Nu
is het weerloze monument opnieuw
slachtoffer van zo’n aanval geworden. De achterste glazen platen is
gebarsten als gevolg van één inslagpunt. Deze beschadiging kan
alleen door vernieling veroorzaakt
zijn. De gebarsten plaat levert geen
gevaar op voor bijvoorbeeld spe-

lende kinderen. De gemeente heeft
aangifte gedaan van vernieling bij

Gereedschap weg
uit busjes
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni is ingebroken in een tweetal in de Gloxiniastraat geparkeerde bestelbusjes.
Van de bestelauto van een loodgietersbedrijf is behoorlijk veel gereedschap gestolen. De dieven
zijn er vandoor gegaan met tollen,
boormachines en onder andere accusleutels. Van de andere bestelbus is de glazen scheidingswand
tussen de stuurcabine en de laadruimte weggehaald. Ook hier hebben de dieven veel gereedschap
meegenomen. Herkenbaar gereedschap overigens, alle zagen en boren, etc. zijn voorzien van een felle
oranje strook en zijn voorzien van
de bedrijfsnaam: Bosman BV.

gehoord hebben. Het monument is
tegen vernieling verzekerd. Burgemeester Vonk-Vedder maakt zich
grote zorgen over de vernielzucht.
“We hebben het hier over een stille
gedenkplek met daarop een bijzonder weerloos monument van hard
glas, dat tegelijkertijd zo breekbaar
is. Dat materiaal symboliseert natuurlijk ook iets: alles van waarde
is kwetsbaar. Het lijkt me goed dat
we hier met z’n allen bij stilstaan.
En ons ook realiseren wat dit gedenkteken uitdrukt.”
Prachtige herdenking
Op 13 december 1943 beëindigde
Duits afweergeschut op Schiphol
het leven van de bemanningleden
Roberts, Jackson, Peterson, Turner,
Becker en King. Captain Sanford
overleefde het drama, maar werd
door de nazi’s krijgsgevangen gemaakt.
Op 4 mei dit jaar werd nog een
prachtige herdenking bij het glazen
monument gehouden. Het monument bestaat uit een zuil van glas
waarin foto’s van het neerstorten
van de Hell’s Fury zijn verwerkt. De
Hell’s Fury was een bommenwerper
van de Amerikaanse luchtmacht.
Foto: De burgemeester wil het monument laten repareren, maar of t op
dezelfde plek wort teruggeplaats is
nog onzeker.

Start aanpak Hornmeerpark
Aalsmeer - Wethouder Verburg
was 19 juni aanwezig bij het symbolische startschot van de aanpak van
het Hornmeerpark. Wethouder Verburg hielp de bewoners een handje en bedankte ze voor hun inzet. De
bewoners, die het Hornmeerpark
een warm hart toe dragen, hebben
de paden verbeterd die bij regen
vaak onder water staan. De Meerlanden heeft de benodigde houtsnippers geleverd. Wethouder Verburg: “Het is heel goed om te zien
dat deze vrijwilligers zich inzetten

de politie en roept bewoners op om
zich te melden als ze iets gezien of

Aalsmeer - Op maandag 24 juni rond half elf in de ochtend waren de brandweer en de politie snel
ter plaatse na een melding van een
reanimatie in de Ophelialaan. Het
bleek echter niet om een hartklachten te gaan, maar op een epileptische aanval. Hierdoor is de 66 jarige Aalsmeerse gevallen en op haar
hoofd terecht gekomen. Voor het
behandelen van de hoofdwond is
de inwoonster vervoerd naar ziekenhuis Amstelland.

om met de beperkte middelen die
ze hebben hun leefomgeving te verbeteren. We leveren als gemeente
wel een bijdrage aan de verbetering
van het park door bijvoorbeeld het
aanleggen van twee nieuwe bruggen kortgeleden, maar als gemeente hebben we ook niet onbeperkt
geld voor grote ingrepen. Daarom
zijn dit soort initiatieven van vrijwilligers om onze leefomgeving mooi
te houden zo belangrijk.” Welzijnswerker Frans Huijbregts: “Gezien
de toekomstige ontwikkelingen van

Jaap de Jong, Arie van Doorn, voorzitter Wijkoverleg Cor Knol, leden van het
wijkbestuur en wethouder Ad Verburg. Foto: Frans Huijbregts.

het park waren grote en kostbare
aanpassingen even niet aan de orde. De huidige oplossing is met de
beschikbare middelen hopelijk toch
een verbetering voor de bewoners.
In ieder geval ben ik trots op dit initiatief waarbij bewoners zich voor
hun medebewoners willen inzetten.
Heeft u zelf misschien nog ideeen om dit park te verbeteren? Dan
kunt u ook meepraten hierover bij
het Wijkoverleg Hornmeer. Het volgende wijkoverleg is 25 september
om 19.30 uur in het buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Kijk
ook op WijkoverlegAalsmeer.nl.’

Woninginbraak
met ladder
Aalsmeer - Rond drie uur in de
nacht van donderdag 20 op vrijdag
21 juni is ingebroken in een woning in Seinpost. De dieven hebben het huis aan de voorzijde betreden. Middels een ladder is naar boven geklommen en is het raam op de
eerste verdieping geopend.
De ladder hadden de dieven gestolen uit een tuin in de Hadleystraat.
De dieven hebben de woning weer
verlaten via de achterzijde. Een raam
van de schuifpui is ingegooid. Ontvreemd zijn sieraden en een I-Phone.
Tijdens de vlucht via de achtertuin is
vermoedelijk een van de daders de

Bekeuringen
op het water
Aalsmeer - Tijdens de twee zonnige dagen, dinsdag 18 en woensdag 19 juni, heeft de politie controles gehouden op de Westeinderplassen. Vier schippers hebben een laatste waarschuwing gekregen, omdat zij of geen brandblusser of geen
EHBO-doos of geen vaarbewijs konden tonen. Dinsdag is een 12 jarige jongen bekeurd, omdat hij zonder vaarbewijs vaarde in een bootje
met een te zware motor. Liefst 10pk
was ook de motor van een 16 jarige
schipper zonder vaarbewijs tijdens
de controle op woensdag. Ook hij
kreeg een proces-verbaal. Het Team
Water van de politie gaat de komende zomermaanden weer regelmatig
controleren op de Poel. Er wordt gevaren met zowel de eigen boot als de
gemeenteboot.
vijver ingelopen. Het huis is snel verlaten, mogelijk werden de dieven gestoord of hadden zij door dat ze opgemerkt werden. Zeker is dat de inbraak is gepleegd door meerdere personen. Mogelijk zijn er inwoners die in de nacht personen met
een ladder hebben zien lopen en/of
een persoon in natte kleding. De politie hoopt informatie van getuigen te
krijgen. Bellen kan naar 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.
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Zaterdag 27 juli Tropical Night

Proef de sfeer van Aalsmeer
Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

www.deoudeveiling.nl

Bob en Mike winnen
tafelvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 20 juni was de finale van
het Jupiler tafelvoetbal toernooi
in danscafé de Praam in de Zijdstraat. Bob Husemeier en Mike
Veerman zijn de terechte winnaars van het jaar 2013. In de
loop van het toernooi raakten de
twee steeds beter op elkaar ingespeeld. Voor de tegenstanders

een onverslaanbaar duo. Van
harte gefeliciteerd met jullie overwinning! Bob en Mike kregen elk
een leuk pakket van Jupiler en
het prijzengeld is uitgedeeld. De
medewerkers van de Praam kijken terug op een geslaagd toernooi en zijn voornemens er volgend jaar weer een grandioos
spektakel van te maken!
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Zaterdag 6 juli Benefit King Pelican

Eerste editie in Café de Praam
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Zaterdag 29 juni The WHATTS bij slecht weer binnen!
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Ontdek de HOllandse mOerasbOssen is aalsmeer

in een Originele HOuten praam

Vertrekpunt dagelijks van Hotel Chariot/Restaurant Centennial
om 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 en 17.30 uur.
Oosteinderweg 243, 1432 AT Aalsmeer, tel 0297 388100 of 0297 388144.
Reserveringen vooraf hebben voorrang en genieten onze voorkeur.
Zeven dagen per week MOgeLIJkHeId TOT varen,
OOk BIJ regenaCHTIg weer

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

7 dagen per week

geopend

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Om de week op
dinsdagavond

Murphy’s
quiznight

weteringstraat 8
aalsmeer
322949

Uit in Aalsmeer

4 Films in Crown Cinema
Aalsmeer - Het bioscoopprogramma in Crown Cinema is gevarieerd en biedt ook dit weekend zowel jong als oud een heerlijk avondje uit met: ‘Spijt!‘, de aangrijpende
film over pesten, de nieuwe en leuke 3D animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke 2!’, de spannende film over
Superman ‘Man of Steel’ en de vrijgezellen van ‘The Hangover 3’. Kijk
voor meer informatie en de draaitijden op www.crowncinema.nl. Volgende week nieuw in de bioscoop:
De animatiefilm ‘Monster’s University 3D’ en de actie-triller ‘World War
2’ met Brad Pitt.
Andre Rieu`s Maastricht Concert
Op zaterdag 13 juli presenteert
Crown Cinema de film over ‘The
King of Waltz, Andre Rieu. Zijn jaarlijkse concerten worden uitgevoerd
in het bijzijn van duizenden fans

te midden in het prachtige middeleeuwse decor van zijn geboortestad
Maastricht. Zoals altijd, geeft Andre de concerten samen met zijn beroemde Johann Strauss Orkest, zijn
Soprano’s, Tenors en een aantal zeer
speciale gasten. Het belooft een van
de meest spectaculaire concerten
ooit te worden, vertoond in Crown
Cinema Aalsmeer (bioscoop). Aanvang: 20.00 uur. Andre zal deze magische avond eenmalig delen met
fans over de hele wereld. Op de
vraag of Andre nog een boodschap
had voor zijn fans, zei hij: “Als u niet
naar Maastricht kunt komen, komen
wij naar u.”
Het concert duurt ongeveer 3 uur.
Crown Cinema heeft drie arrangementen samengesteld. Snel boeken is een aanrader. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl.

Gevarieerde muziek tijdens
benefiet voor King Pelican
Aalsmeer - Volgende week zaterdag 6 juli is de benefietavond voor
de gedupeerde Aalsmeerse band
King Pelican. Enkele weken geleden
is ingebroken in de oefenruimte van
de zes muzikanten en de dieven zijn
er vandoor gegaan met een gitaaren een basscombo, enkele microfoons en diverse effectpedalen. Voor
de studenten een flinke strop, want
geld om ‘even’ alles nieuw aan te
schaffen, is er niet. Mede-muzikanten uit Aalsmeer hebben de koppen
bij elkaar gestoken en besloten is
een benefietconcert te organiseren.
De avond is in De Oude Veiling in de
Marktstraat en bezoekers kunnen

na betaling van waarschijnlijk 10
euro ‘apparatuurgeld’ per persoon
genieten van liefst vijf Aalsmeerse
bands. Het benefietconcert begint
om 22.00 uur met een optreden van
de Rietveld band. Vervolgens is het
podium voor MacJigger en na deze ‘muzikale act’ gaan de spots weer
aan voor Ten Beers After. Even over
twaalf nemen de muzikanten van
Rood plaats op het podium en de
Straatband sluit de avond, die stopt
om 01.30 uur, af met een swingende set. Komt allen volgende week 6
juli, er is zeker 2.000 euro nodig om
King Pelican weer aan versterkers,
etc. te helpen!

Hofjesconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Het Bindingkoor gaat
zaterdag 29 juni naar Haarlem om
op te treden tijdens de Internationale Koorbiënnale. Het Aalsmeerse Bindingkoor is een enthousiaste
groep van circa dertig personen, die
een breed repertoire zingt. Dirigent
Henk Trommel staat sinds 2003 aan
het roer. Naast het Bindingkoor treden ruim 40 andere amateurkoren
vanuit heel Nederland op en geven
openluchtconcerten in verschillen-

de Haarlemse hofjes. De concerten
zijn gepland van 12.00 tot 17.00 uur
en duren elk ongeveer een half uur.
Zowel voor de zangers als de bezoekers zijn de optredens in deze kleine
monumentale stadsoases een unieke ervaring. Dit jaar vinden de concerten plaats in vijf hofjes in Haarlem: Frans Loenenhofje, Gravinnehofje, Hofje in den groenen tuin,
Justitiehofje en Proveniershofje. De
concerten zijn gratis te bezoeken.

Zaterdagmiddag officiële opening

Amazing Amateurs 2: “Wat
is dit goed, van wie is het?”

Swingend jubileumfeestje!
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus
bestaat alweer twintig jaar en dit jubileum is afgelopen zaterdag 22 juni gevierd met een gezellig en swingend feestje. Het publiek werd getrakteerd op optredens van twee
bands. Allereerst gingen de spots
aan voor de Utrechtse band Nr. 9 en
daarna konden de ogen en oren ge-

richt worden op Ten Beers After. Deze Aalsmeerse band is al vanaf de
opening een attractie in het gezellige café in de Gerberastraat. Ten
Beers heeft zelfs al 25 maal opgetreden in Bacchus. Dubbel feest dus,
dat ‘stand hield’ tot in de late midzomernacht.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Op jachthaven Nieuwe Meer

KCA Summer Jazz-avond
Aalsmeer - Voor het eerst in
Aalsmeer: een jazzconcert op jachthaven de Nieuwe Meer, in samenwerking met KCA en Bacchus, op
zaterdagavond 29 juni. De waanzinnig swingende tenorsaxofonist Rinus Groeneveld bijt het spits
af met zijn kwartet. Rinus Groeneveld startte zijn carrière op altsax en dwarsfluit. Hij stapte toen
over op tenorsaxofoon, geïnspireerd door Dexter Gordon die hij in
1969 in Paradiso zag spelen. Rinus
speelde in de band van Hans Dulfer, genaamd Dulfer and the Perikels. Hij werd ook lid van het Werktheater en toerde daar twee jaar
mee door het land. Met zijn eigen
band The Blues Bastards was hij op
alle jazz- en blues festivals in binnen- en buitenland te vinden. Pianist Mark van der Feen (1972) volgde zijn opleiding aan het conservatorium van Amsterdam waar hij onder andere bij Rob van Bavel studeerde. In 1998 behaalde hij met
zeer goed gevolg zijn solistendiploma. Mark participeerde aan concoursen in Nederland, Frankrijk en

Zwitserland en behaalde diverse
prijzen. Bassist Peter Bjørnild speelt
jazz zoals jazz bedoeld is. Melodieus en dynamisch, vanuit vaste patronen én met oog voor improvisatie. Peter Bjørnild was oorspronkelijk
klassiek bassist, maar verloor zijn
hart aan de jazz. Hij speelde onder
andere met Ed Thigpen, Thad Jones
en Bennie Wallace. Slagwerker Roberto Haliffi is geboren in Tripoli en
is daar op jonge leeftijd bekend geraakt met drums en percussie. Na
zijn verhuizing naar Italië speelde hij
met de Amerikaanse klarinettist Tony Scott en de pianisten Sonny Taylor en Franco d’Andrea. In 1973 ging
hij in Nederland wonen en speelde
met musici als Wilbur Little, Nedley
Elstak, Charlie Mariano, Rosa King,
Pia Beck en Hans Dulfer. Hij heeft al
aan bijna veertig cd’s meegewerkt.
Het KCA jazzconcert op zaterdag
29 juni begint om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Jachthaven de Nieuwe Meer bevindt zich tegenover het
voormalige stationsgebouw aan de
Stommeerweg 2.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de inbreng van Amazing Amateurs
2013. De poort van het Oude Raadhuis werd open gezet voor een
kleurrijke groep creatieve geesten.
Ruim zestig deelnemers met schilderijen en beelden onder de arm
in stonden in een rijen voor de inschrijving. In de afgelopen winter
hebben amateurschilders, beeldhouwers en fotograferen in de regio Aalsmeer nieuw werk gemaakt
en toegeleefd naar de jaarlijkse tentoonstelling. De organisatie is onder
de indruk van het ingebrachte werk
waarbij geen ballotage of thema
werd ingesteld. Iedereen kon meedoen en de kwaliteit is verrassend
hoog dit jaar. Voortdurend hoorde
je geoefende kunstbezoekers zich
verbaasd afvragen: “Wat is dit goed,
van wie is het?” Ook buiten de gebaande paden blijkt er genoeg interessante kunst te worden gemaakt.
Of het nu gaat om de 14 jarige Annika Wertwijn met knappe potloodtekeningen of de stadsgezichten van
86 jarige Henk Scharff uit het Zorgcentrum, het is allemaal even verrassend. De eerste werken werden
al voor de opening verkocht! Het is
een trend in de museumwereld dat
het werk van niet gevestigde kunstenaars wordt afgewisseld met dat
van bekende kunstenaars, outsiders
en vergeten genieën. In deze krant
wordt gedurende de looptijd van de

tentoonstelling elke week het werk
van twee deelnemers in het kunstlicht gezet.
Eerst nu aanstaande zaterdag 29 juli de officiële opening van Amazing
Amateurs 2 door oud-burgemeester
en kunstliefhebber Joost Hoffscholte om 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Adres: Dorpsstraat 9. De
tentoonstelling vervolgens rustig
bewonderen kan tot en met 18 augustus iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Door Annefie van Itterzon

Johnny Napalm in N201
Aalsmeer - Zaterdag 29 juni gaan
weer alle remmen los in N201 tijdens Hardcore Reload. Achter de
knoppen niemand minder dan hardcore veteraan dj Promo en als afsluiter een van de snelst rijzende sterren in het Frenchcore circuit: Johnny Napalm! Dj Promo is bekend geworden begin jaren 2000 met zijn
Promo-files en later met diverse
hits in samenwerking met vele andere grote sterren uit het hardcorecircuit. Het is een echte duizendpoot. Feilloos voelt deze geniale dj
aan wat voor publiek hij voor zicht
heeft en weet telkens weer te verassen met zijn overdonderende dj-

kwaliteiten. Johnny Napalm is een
relatieve nieuweling en baant momenteel zijn weg naar boven in het
Frenchcore circuit. Verwacht een razendsnelle en aanstekelijke set en
een hoop positieve energie. Behalve deze twee bekende artiesten zullen ook de lokale hardcore toppers
Evilicious, Thosba, R-Spect en Megalodon & the Driller er voor zorgen
dat de dansvloer gevuld zal blijven
en Mc M-core zal het publiek de hele avond ophitsen om vooral ‘door’
te gaan! Het feest in de N201 begint zaterdag om 22.00 uur en de
entree is 10 euro. Minimumleeftijd
is 16 jaar en legitimatie is verplicht.
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Een kroniek van een Nederlandse berg
Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse
overwinningen in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral
vanwege de clowneske, carnavaleske gedragingen van het publiek.
Maar bovenal beroezend: 21 bochten naar 1850 meter hoogte.
Liefhebbers hebben donderdag 18 juli al lang en
breed vrijgenomen van hun werk. Vanaf 12.30 uur,
als er gestart wordt in Gap, zullen zij aan de buis
gekluisterd zitten voor de achttiende etappe in de
honderdste Tour de France. Niet vanwege de Col de
Manse of de Col d’Ornon, maar vanwege het grote spektakel dat aan het eind van de etappe lonkt.
De Alpe d’Huez gaat dan voor het eerst in de illustere geschiedenis van de Tour maar liefst tweemaal
beklommen worden, en voor het eerst in de historie
ook afgedaald, via de Col de Sarenne.
Tweemaal Alpe d’Huez betekent tweemaal zo veel
spektakel, tweemaal zo veel gejuich in de bochten,
tweemaal zo veel kijkplezier. Met vele duizenden
zullen met name de Nederlanders er weer staan.
Waarom eigenlijk?

Fausto Coppi

De berg is in feite helemaal niet zo bijzonder. Ja
natuurlijk, 21 genummerde haarspeldbochten die
naar zo’n 1850 meter hoogte meanderen, met een
gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent en
een steilste kilometer van gemiddeld 11,5 procent,
het is allemaal niet niks. Maar zo zijn er talloze bergen te vinden in Alpen en Pyreneeën, en voor veel
renners zou een rit naar Alpe d’Huez just another
day at the office moeten zijn. Dat is het niet. Niet
voor hen, en niet voor die enorme hoeveelheid publiek dat zal moeten vechten om een goede plek
op de 13,8 kilometer lange klim. Dat heeft alles te
maken met de luisterrijke geschiedenis van de Alpe d’Huez, die vooral voor Nederland grote successen bracht. Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan
de voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje Al-

pe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot 1936. Pas in
1952 deed de Tour de France de berg voor het eerst
aan, met een vermaarde winnaar: Fausto Coppi. Na
die dag zijn er maar liefst 26 Tour-aankomsten op
de Alpe d’Huez geweest, met Pierre Rolland in 2011
als laatste winnaar.
Onder de winnaars zijn vele grootheden, althans,
zo werden ze beschouwd toen niemand wist of wilde weten van doping. Armstrong, Pantani, Bugno,
Sastre en Hinault: allen wonnen ze ooit op Alpe
d’Huez. Maar de berg heeft niet voor niets de bijnaam ‘Nederlandse berg’, want maar liefst acht keer
won een Nederlander de etappe die naar de Alpenreus leidde. Ga maar na: Joop Zoetemelk in 1976 en
1979, Hennie Kuiper in 1977 en 1978, Peter Winnen
in 1981 en 1983, Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan
Theunisse in 1989. Acht Nederlandse overwinningen in veertien jaar, dat spreekt enorm tot de verbeelding en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel
geleid op de berg, ondanks het feit dat de laatste
dertien Tourwinnaars op Alpe d’Huez niet van Ne-

derlandse komaf zijn en ondanks het feit dat ‘we’ al
24 jaar droog staan. Maar elke keer weer zijn er de
hoop en het verlangen, en die zullen er op 18 juli wederom zijn. En waarom niet? Ten Dam of Hoogerland al vroeg in de aanval, Gesink die gesteund
door de tienduizenden zijn duivels ontbindt vlak
voor La Garde, het steilste stuk van de berg, Mollema die lang mee kan met de toppers, Poels die
stunt? Ook dit jaar mogen we blijven dromen. Welke droom waarschijnlijk niet gaat uitkomen, is die
van de snelste tijd ooit. In 2010 won Alberto Contador een Dauphiné-etappe in 37.30 minuten, waarmee hij Pantani’s droomtijd van 37.35 minuten uit
1997 uit de boeken reed. Sowieso wordt de toptien van snelste tijden ingenomen door vrijwel alleen maar dopingzondaars. Mocht men in 2013 allemaal clean rijden, dan zullen de toppers rond de
40 minuten over de klim gaan doen, zodat we op 18
juni tegen 18 uur de uitslag van etappe 18 weten.
Kunnen we eindelijk, eindelijk weer eens juichen
voor een Nederlander? Of wordt de Alpe d’Huez
van droom langzamerhand een syndroom?

Voorlopige deelnemerslijst
Argos Shimano

Canondale – Liquigas

Vacansoleil DCM

Saxo Bank Tinkoff

John Degenkolb
Marcel Kittel
Tom Dumoulin
Simon Geschke
Tom Veelers
Roy Curvers
Koen de Kort
Johannes Fröhlinger
Albert Timmer
Thomas de Gendt
Thomasz Marczynski
Wout Poels
Romain Feillu
Lieuwe Westra
Juan Antonio Flecha
Johnny Hoogerland
Sergey Lagutin
Kris Boeckmans
Bert-Jan Lindeman
Mirko Selvaggi

Belkin Pro Cycling Team
Robert Gesink
Bauke Mollema
Laurens ten Dam
Lars Boom
Bram Tankink
Maarten Wynants
Lars-Petter Nordhaug
Sepp VanMarcke
Tom Leezer

Peter Sagan
Moreno Moser
Maciej Bodnar
Alessandro de Marchi
Alan Marangoni
Fabio Sabatini
Edward King
Kristjan Koren
Brian Vandborg

Euskaltel – Euskadi
Mikel Ituralde Nieve
Igor Anton Hernandez
Juan José Oroz
Gorka Verdugo
Romain Sicard
Mikel Astarloza
Gorka Izagirre
Jon Izagirre
Ruben Perez
Pablo Urtasun

Alberto Contador
Michael Rogers
Nicolas Roche
Roman Kreuziger
Benjamin Noval Gonzalez
Daniele Bennati
Chris Anker Sørensen
Jesús Hernandez
Sergio Miguel Paulinho
Matteo Tosatto
Michael Mørkøv

Sky Pro Cycling

BMC

Jurgen Vanden Broeck
Andre Greipel
Greg Henderson
Lars Bak
Francis De Greef
Jurgen Van de Walle
Adam Hansen
Jurgen Roelandts
Marcel Sieberg

Cadel Evans
Tejay van Garderen
Philippe Gilbert
Thor Hushovd
Greg van Avermaet
Steve Morabito
Marco Pinotti
Manuel Quinziato
Marcus Burghardt
Mathias Frank
Michael Schär

Chris Froome
Edvald Boasson Hagen
Richie Porte
Kanstantsin Siwtsow
David Lopez
Luis Sergio Henao
Vasil Kiryienka
Bernhard Eisel
Geraint Thomas

Lotto – Belisol

Astana

Jakob Fuglsang
Enrico Gasparotto
Francesco Gavazzi
Andrea Guardini
Andrey Kashechkin
Fredrik Kessiakoff
Maxim Iglinsky
Janez Brajkovic
Borut Bozic

AG2R – La Mondiale
John Gadret
Jean-christophe Peraud
Samuel Dumoulin
Maxime Bouet
Rinaldo Nocentini
Lloyd Mondory
Romain Bardet
Hupert Dupont
Yauheni Hutarovich

Radioshack

Haimar Zubeldia
Andy Schleck
Jens Voigt
Maxime Monfort
Andreas Klöden
Jan Bakelants
Laurent Didier
Markel Irizar
Tony Gallopin

Omega Pharma-Quickstep Lampre – Merida
Mark Cavendish
Niki Terpstra
Tony Martin
Sylvain Chavanel
Peter Velits
Gert Steegmans
Matteo Trentin
Michal Kwiatkowski
Jerome Pineau

Katusha

Joaquím Rodríguez
Alexander Kristoff
Gatis Smukulis
Aleksandr Kuschynski
Alberto Losada
Daniel Moreno
Simon Spilak
Eduard Vorganov

Movistar

Alejandro Valverde
Sylvester Szmyd
Nairo Quintana
Rui Costa
Andrey Amador
Jose Joaquin Rojas
Imanol Erviti
Jose Ivan Gutierrez

Miguel Armando Ubeto
Damiano Cunego
Przemyslaw Niemiec
Davide Cimolai
Elia Favilli
Adriano Malori
Davide Vigano

Garmin – Sharp

Ryder Hesjedal
Daniel Martin
Tyler Farrar
Alex Rasmussen
Joahn Vansummeren
David Zabriskie
Andrew Talansky

FDJ.com

Sandy Casar
Thibaut Pinot
Yoann Offredo
Nacer Bouhanni
Pierrick Fedrigo
Geoffrey Soupe

Orica – GreenEdge
Stuart O’Grady
Simon Gerrans
Matthew Goss
Brett Lancaster
Svein Tuft
Daryl Impey
Michael Albasini
Simon Clarke
Cameron Meyer

Cofidis

Christophe Le Mevel
Jérome Coppel
Rein Taaramäe
Daniel Navarro
Egoitz Garcia
Yoann Bagot
Nicolas Edet
Stéphane Poulhies
Luis Angel Mate

Sojasun

Christophe Le Mevel
Jérome Coppel
Rein Taaramäe
Daniel Navarro
Egoitz Garcia

Europcar

Pierre Rolland
Thomas Voeckler
Anthony Charteau
Damien Gaudin
Cyril Gautier
Sébastien Turgot
David Veilleux
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Wielrenners blikken vooruit op de Tour de France 2013

‘De Tour de France blijft gewoon dé Tour’
De Tour de France staat weer voor de deur. Na een jaar vol dopingschandalen en
bekentenissen van grote wielrenners wordt er nu heel anders gekeken naar de grootste
wielerronde ter wereld. Of toch niet? We vragen het actieve en gestopte wielrenners.
Bauke Mollema deelt het kopmanschap van het Belkin Pro Cycling Team en strijdt voor
een hoog eindklassement, Lieuwe Westra zou graag een etappe winnen en Leontien van
Moorsel kijkt ook dit jaar met evenveel plezier naar de Ronde van Frankrijk.
uitdagers worden. Zelf ga ik ook voor het algemeen
klassement. Ik vertrek niet met een bepaalde positie als doel, maar hoop gewoon zo hoog mogelijk te
eindigen. In de bergetappes wil ik me in ieder geval goed laten zien.”

Leontien van Moorsel,
oud-wielrenster

“Voor mij is de Tour de France nog steeds hetzelfde
als voor het dopingschandaal van afgelopen jaar.
De Tour blijft gewoon dé Tour. Wel hoop ik dat al-

Bauke Mollema,
wielrenner Belkin Pro Cycling

“De Tour de France is de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. Dat is voor mij niet anders na de
dopingschandalen die het afgelopen jaar uitkwamen. Wat dat betreft is er voor mij niets veranderd
want de belangen zijn nog precies dezelfde en ik
denk ook niet dat de media-aandacht of de publieke belangstelling anders zal zijn dan voorgaande jaren. Het is denk ik ook zo dat de wielersport de afgelopen vijf jaar een flinke verandering heeft ondergaan. De sport is een stuk schoner, mede door de
invoering van het bloedpaspoort en betere controles. De houding van de sport tegen renners die de
regels overtreden is veel feller geworden. Toch zullen er nog steeds renners zijn die doping gebruiken, en dat zal ook altijd zo blijven. Dat is gewoon
niet uit te bannen, het is net als in de gewone maatschappij; daar zullen ook altijd mensen zijn die stelen of de wetten overtreden. Toch zal er alles aan
gedaan moeten worden om de sport zo schoon mogelijk te krijgen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Voor
mij is Chris Froome de grote favoriet voor de eindwinst in de komende Tour, hij is dit jaar de kopman
van Team Sky en heeft ook vorig jaar een goede
Ronde van Frankrijk gereden. Alberto Contador en
Joaquim Rodriquez zullen denk ik zijn belangrijkste

le commotie van de afgelopen maanden een waarschuwing is voor de nieuwe generatie wielrenners.
In mijn ogen is de wielersport niet veranderd. Ik
hoop dat iedereen op een eerlijke manier meedoet
en ga daar ook gewoon vanuit als ik naar de Ronde
van Frankrijk kijk. Langzaamaan is ook wel gebleken dat dopinggebruik niet alleen een probleem is
van de wielersport, maar een veel breder sportprobleem. In mijn ogen gaat Chris Froome als favoriet
van start aan de Tour de France. Gezien zijn knechtenrol voor Wiggins tijdens de tour van 2012 zal hij
gebrand zijn om dit jaar zelf de gele trui te dragen.
Maar in mijn hart hoop ik op een hele open toer
met veel kandidaten voor de eindzege, dat maakt
het toch het spannendst. Als ik naar de Nederlanders kijk, ben ik vooral fan van Wout Poels. Die jongen heeft zoveel meegemaakt, maar is een knokker en dat is wat je nodig hebt in de wielersport.
Maar gezien de laatste jaren hoeven de Nederlanders geen druk te voelen en zou een etappewinst
of een korte klassering in het eindklassement al geweldig zijn.”

Lieuwe Westra,
wielrenner Vacansoleil DCM

“De Tour de France is ondanks de dopingschandalen van de afgelopen jaren ook dit jaar weer een
geweldige Ronde. Ook als ik naar de wielerwedstrijden van afgelopen jaar kijk vind ik dat er gewoon heel erg goed gekoerst is. De dopingcontroles zijn steeds strenger geworden en dat is ook
goed, want we willen allemaal een schone sport.
De wielersport is de afgelopen jaren wel veranderd,
maar dan vooral op het vlak van de koersen. De
wielerkoersen zijn moeilijker te controleren door
grote ploegen. Hierdoor is de uitslag minder voorspelbaar geworden, dit zorgt voor meer spanning
en je krijgt dan ook mooiere koersen. Ook ik denk
dat Chris Froome de Tour de France dit jaar gaat
winden. Hij is gewoon dé topfavoriet, maar misschien zorgt deze Ronde van Frankrijk voor een
grote verrassing. Voor mezelf hoop ik op een goede
conditie. Mijn doel is om een etappe op mijn naam
te schrijven. Dat is een hoog doel, maar je moet altijd hoog inzetten vind ik.”
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DE KUNST VAN
HET DALEN
Martin Bons

Op 14 juni 2008 staat Martin Bons op
de top van de Col de la Croix-de-Fer. De
koninginnenrit in de Dauphiné Libéré
zal passeren. Nadat hij de kopgroep als
eerste door ziet komen, hoort hij dat de
favorieten op tien minuten zullen volgen. Hij stapt op zijn fiets en zet de afdaling in naar de Col du Glandon. Na
een paar honderd meter hoort hij zoefff
en schrikt zich kapot. Aan de linkerkant
vliegt een renner hem voorbij. Als een
windhoos. Hij is verbijsterd, overrompeld. Dat is een mens. Hoe kan dat?
Hoe doet hij dat? Hoe kan iemand zo
hard op een fiets rijden? Een zoektocht
naar de wetten, de trucs en de geheimen van het dalen volgt.
De kunst van het dalen is een literair sportboek over dalen in de Tour
de France. Over angsten. Over toeval.
Over de krankzinnigheid. Maar vooral
ook over de schoonheid van het meest
onderschatte onderdeel van de wielersport.

HANDBOEK TOUR
DE FRANCE 2013
Michael Boogerd

De Tour de France is hét sportevenement, waar iedere zomer weer miljoenen Nederlanders naar kijken: thuis op
de bank, of oranje uitgedost langs het
parcours. Voor alle wielerliefhebbers die
de Tour volgen is het Handboek Tour de
France ook in 2013 weer onmisbaar.
In dit compacte naslagwerk brengen
Michael Boogerd en Maarten Scholten alle belangrijke informatie voor de
Tour van 2013 bijeen. Het bevat voorbeschouwingen op de etappes, bijzonderheden van het parcours, biografietjes
van de renners en de ploegen, en historische achtergronden. Michael Boogerd
put uit zijn rijke ervaring en kennis met
anekdotes, analyses en verhalen. Ten
slotte biedt het boek een veelheid aan
lijstjes, statistieken, feitjes en kaarten.
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IN HET GEEL
Louis Bovee

In honderd jaar Tourgeschiedenis
maakte een select groepje Nederlanders hun ultieme jongensdroom waar.
Zeventien landgenoten droegen ooit de
gele trui. In het Geel geeft ze opnieuw
een podium. Van de eerste geletruidrager Wim van Est in 1951, de Tourwinnaars Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk (1980), de klassementsleidersvoor-één-dag Rini Wagtmans en Henk
Lubberding tot Erik Breukink, die in
1989 als laatste Nederlander le maillot
jaune droeg. Over de roem van het geel,
de weg naar de top, afzien, winnen, intriges, bedrog en doping.
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BLOEDBROEDERS
Steven Derix &
Dolf de Groot

Op het dieptepunt van zijn carrière ontdekt Michael Boogerd een geheim wapen. Met bloeddoping uit Wenen kunnen de renners van de Rabobankploeg
zich opeens meten met de kampioenen
van het peloton. In de Tour de France
van 2007 opent Michael Rasmussen
samen met Boogerd en Thomas Dekker de jacht op de gele trui. Maar de
race naar Parijs strandt op de Aubisque.
Rasmussen wint, maar wordt ontmaskerd als een leugenaar. Om de ploeg te
redden laat Rabobank zijn kopman keihard vallen. Terwijl het Oostenrijkse dopingnetwerk stukje bij beetje wordt opgerold, zint Rasmussen op wraak. In
Bloedbroeders vertellen Steven Derix
en Dolf de Groot het verhaal van de ondergang van het Rabobankwielerteam.
Achter de frisse Hollandse vriendenploeg schuilt, zo blijkt, een wereld van
bedrog en verraad. Bloedbroeders biedt
een onthullende en ontluisterende inkijk in de mores van de topsport. Een
reconstructie die leest als een thriller.
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DE MUUR 41
762 redenen om van
de Tour te houden

Er zijn vele redenen om de Tour de
France lief te hebben. Frank Heinen
denkt in deze Muur aan duizend-enéén, en misschien nog wel meer. Maar
er zijn even zovele argumenten denkbaar om de Tour te haten als de buidelpest. De Tour geeft en de Tour neemt.
De Tour de France geeft opwinding en
extase, de Tour neemt zegen en zeges
terug alsof het valse jokers zijn in een
kaartspel. De Tour verleidt en de Tour
ontluistert. Met de Tour kun je stoppen,
maar ermee ophouden nooit. Want:
de Tour is de Tour. Nadere aanduiding
overbodig. Bijna alles wat in de eerste
drie juliweken gebeurt, valt erbij in het
niet. De Tour blaast zijn eigen gebeurtenissen op tot megalomane proporties,
brengt een uiterste vorm van aandacht,
vreugde en feestelijkheid. De Tour de
France is een zinderende sensatie voor
alle zintuigen. De Tour de France is veel
meer dan het grootste wielerevenement
op aarde, de Tour is het circus dat voorbij trekt aan miljoenen in honderden
steden en dorpen, elk jaar weer.
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Prestigieuze Tour krijgt prestigieuze winnaar
Dit jaar start de 100ste Tour de France op Corsica. Op zichzelf is de Tour al een
vooraanstaande rittenkoers, maar deze jubileumeditie belooft historisch te worden, door
de vele kanshebbers en de meer dan interessante ritten. Eén ding is op voorhand al zeker:
de Tour krijgt een andere winnaar dan in 2012, want Bradley Wiggins rijdt niet mee. Wij
voorspellen een strijd tussen Froome en Contador, met daarachter talloze kanshebbers
voor het podium. Onze top 5.
rig jaar door een dopingschorsing de Tour niet reed.
Hoe heeft hij die schorsing verteerd? Op het oog
goed, want kort na de schorsing won hij de Vuelta,
door een spectaculaire aanval in een etappe, waardoor hij concurrent Rodriguez op achterstand reed.
In 2013 is hij vooralsnog onzichtbaar, waardoor het
lastig is hem goed in te schatten. Zo verloor hij bijna drie minuten op Froome in de tijdrit van de Dauphiné. Aan de andere kant is Contador intrinsiek
een van de beste klimmers van het peloton, zo niet
de beste. Het belooft spektakel op de flanken van
de Mont Ventoux en de Alpe d’Huez, maar we verwachten toch dat Contador nipt het onderspit zal
delven in de tweestrijd met Froome.

3. Joaquin Rodriguez

De derde podiumplek is wellicht de lastigst voorspelbare. Joaquin Rodriguez reed vorig jaar geen
Tour, maar wel een Giro en Vuelta, waarin hij indruk maakte. Hij reed in beide rondes in de leiderstrui, maar met name in de Vuelta betoonde hij zich
bergop ijzersterk en welhaast onklopbaar voor het
zeer sterke deelnemersveld. Het was aan een onverwachte aanval van Contador te wijten dat Rodriguez de etappekoers niet won. Wel won hij in 2012

de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije, en dit
seizoen liet hij in Luik-Bastenaken-Luik zijn kunnen
al zien. De klasbak heeft in 2013 zijn zinnen op de
Tour gezet, en volgens ons resulteert dat in de derde plaats, straks op de Champs-Elysées.

4. Alessandro Valverde

En weer een Spanjaard, op plaats vier. Alessandro
Valverde kende in 2012, het jaar waarin zijn dopingschorsing werd opgeheven, uitstekende momenten. Zo won hij een etappe in de Tour en meerdere
in de Vuelta; ook werd hij derde bij het WK Wielrennen in Valkenburg. Een lekker aanvallende renner,
allround ook, die net iets te kort komt voor de absolute top in het hooggebergte, en net iets te kort
voor de tijdritten. Niettemin is zijn allroundheid altijd goed voor hoge klasseringen in eindklassementen. Zijn voorjaarsklassiekers in 2013 waren prima,
met podiumplaatsen in de Gold Race en in LuikBastenaken-Luik. Valverde kan tweede worden, en
hij kan tiende worden, maar het is altijd en overal een renner waar wielervolgers graag naar kijken.
Stiekem hopen we ook een beetje dat hij minstens
vierde wordt…

1. Chris Froome

Mooi ploegwerk, of genant en tenenkrommend?
Zegt u het maar over het optreden van Froome in
de Tour de France 2012. Bradley Wiggins was destijds de kopman van Sky en won de Tour, maar in
een aantal bergritten leek Froome beduidend beter in vorm dan de geletruidrager zelf. Zijn handen
jeukten af en toe om het hele peloton zijn hielen
te laten zien en zijn duivels te ontbinden. Ploegorders voorkwamen dat. In 2013 mag Froome het laten zien. Kan de Brit de favorietenrol aan? En vooral: kan hij in Parijs op de eerste plek staan zonder
hulp van Wiggins, die dit jaar de Tour niet rijdt? Wij
denken van wel. Waarom? Met Porte, Boasson Hagen en Henao heeft Froome genoeg klasse om hem
te ondersteunen in bergen, op het vlakke en tijdens
ploegentijdritten. Froome is bovendien een betere
tijdrijder dan Contador.

5. Andy Schleck

Het is meer om het verleden dan om het heden
dat we de Luxemburger Andy Schleck als vijfde inschatten. Adel verplicht immers, met een tweede
plek in de Tour van 2009, een eerste in die van 2010
en wederom een tweede in de Tour de France van
2011. Maar: 2012 was een gigantisch pechjaar voor

2. Alberto Contador

Grote concurrent, maar ook de grote onvoorspelbare. Dat is de Spanjaard Alberto Contador, die vo-

Andy Schleck. Zelf werd hij geteisterd door blessures, en zijn broer Fränk raakte verwikkeld in een
dopingaffaire, waardoor deze de Tour moest verlaten. Andy reed Tour noch Vuelta, en heeft sindsdien verre van kunnen imponeren. Want ook 2013
is een rampjaar voor Schleck, die nog geen deuk in
een pakje boter reed. Zelf liet hij al doorschemeren
dat het de vraag is of hij ooit nog de oude wordt. In
potentie nog altijd een van de beste klimmers die
vecht voor zijn loopbaan. Wij gokken erop dat dat
nipt een vijfde plek oplevert.
Plaats 6 tot en met 10: de overige ‘ereplaatsen’
zien wij weggelegd voor Evans (iets te oud, maar
still going strong), Quintana (Colombianen grijpen langzaam de macht in het wielrennen), Porte (thanks to Froome), Van Garderen (vorig jaar al
veelbelovend) en Van den Broeck (deels gunnen
we het hem, deels geloven we erin).
En de Nederlanders? Eindelijk een etappe misschien, voor Gesink, die geen absolute kopman is
(dat is Mollema) en zonder al te veel druk kan rijden. Of voor Hoogerland, aanvaller pur sang, net
als Lars Boom. Gaat Zeeuwse Johnny al in de beginetappes op Corsica stunten? Het parcours is op
zijn lijf geschreven…
De groene trui gaat ten slotte naar Cavendish, de
bergtrui naar de Fransman Rolland.

Foto’s: copyright VI Images
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Bedrijvigheid in en rond
de studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 24 juni werden de omwoners van de Crown Studio’s Aalsmeer weer eens bijgepraat
door Huibert Kralt. Aan de hand van
een aantal promotiefilmpjes kreeg
men een kijkje achter de schermen.
Wat de manager van de Raad makelaars, eigenaar van het gebouw, de
afgelopen twee jaar dacht te hebben bereikt was het wegnemen van
de angst bij de bewoners en winkeliers wat betreft overlast parkeren en vandalisme. De strenge regels, opgesteld door de gemeente wat betreft beveiliging, controle,
parkeer en geluidsoverlast, lichtreclames, entree, dienstverlening zijn
niet gering. Er volgden diepgaande onderzoeken die werden verzameld in vuistdikke rapporten. Inmiddels is er eigen beveiliging, pendelbusdienst, de bushokjes t.o het gebouw, opgesierd met fraaie filmposters. Het restaurant Eetze loopt naar
wens, dat telt ook voor de bioscoop.
Nieuwe ondernemers die zich hebben aangemeld moeten er voor zorgen dat uitgaan in Aalsmeer een
nog groter feest wordt. Eerst eten,
daarna een filmpje pakken en tot
slot naar het casino. Want als het
aan De Raad ligt dan komt dat casino er ook evenals de discotheek. De
onderhandelingen met de gemeente zijn in een ver gevorderd stadium maar het licht staat nog niet op
groen. Verbazing was er bij de aanwezigen voor de andere activiteiten
in het gebouw, zoals de particuliere opleiding waar jongeren een opleiding kunnen volgen tot vliegtuigmonteur. De kinderopvang. In studio één zijn er de tv optredens en

dat blijft zich uitbreiden. Dansschool Can Dance afkomstig uit
Amsterdam is zeer gelukkig met de
Aalsmeerse locatie. Showbizzvillage zorgde in het afgelopen jaar voor
80 wervelende shows en heeft nog
veel meer in petto. Allemaal positieve geluiden ware het niet dat de
Stichting Crown Theater (onderdeel
van Crown Studio’s Aalsmeer)zeer
moeilijke tijden beleeft. Met man
en macht wordt er gewerkt aan een
doorstart maar Kralt gaf aan dat er
teveel geld bij moet. ‘Er is wel een
duidelijke opgaande lijn maar helaas komt die voor wat ons betreft te
laat.’ Peter van Eick manager van het
Crown Theater en al zijn vrijwilligers
zetten alles op alles om volgens jaar
toch nog met een mooi programma
te komen.
Pijnpunten
Hoe positief de geluiden ook waren,
twee pijnpunten bleven er voor bewoners en ondernemers fier overeind staan. Het parkeerprobleem
en de geluidsoverlast. Telefoontjes
naar de gemeente brachten weinig soelaas, volgens de aanwezigen.
Een woordvoerder van de gemeente
kreeg dan er dan ook behoorlijk van
langs. Hij bezwoer dat hij de klachten en voorstellen absoluut ging
meenemen. Bij de nazit werden ook
de aanwezige politici nog eens flink
aan de tand gevoeld. Het werd een
nuttige avond voor alle partijen. De
toekomst zal uitwijzen of de gedane beloftes worden uitgevoerd. Bij
klachten telefoon 0297-753600 of
per e-mail beheer@deraad.nl
Janna van Zon

Start campagne aanpak
jeugdwerkeloosheid
Aalsmeer - In Aalsmeer en Amstelveen zal komende weken een campagne ‘Je bent jong, je wilt… Werk’
worden gehouden voor de aanpak
van jeugdwerkeloosheid. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “In deze tijd is het ook voor
jongeren in Aalsmeer minder makkelijk aan een werk of een stageplaats te komen.
De jeugdwerkloosheid was altijd
laag in Aalsmeer onder meer door
de grote werkgelegenheid bij de vele sierteeltgerelateerde bedrijven in
Aalsmeer. Maar nu de crisis zo lang
aanhoud stijgt ook in Aalsmeer de
jeugdwerkeloosheid. We willen dit
aanpakken. Een groot aantal bedrijven is door de gemeenten benaderd om vacatures of stageplekken te beschikking te stellen. Ook
willen we bedrijven helpen om mo-

gelijkheden te creëren.” Wethouder Jeugdbeleid Rik Rolleman: “Met
deze campagne willen we jongeren onder de 27 jaar aan het werk
helpen. Ook stageplekken om zo
echt werkervaring op te doen kunnen helpen om jongeren beter toe
te leiden naar de arbeidsmarkt. We
willen jongeren helpen om werk of
werkervaring te krijgen. We helpen
je met solliciteren en we gaan op
zoek naar bedrijven die jonge mensen een kans willen geven.” Als bedrijven in Aalsmeer of Amstelveen
vacatures, werkervarings- of opleidingsplekken of stageplaatsen hebben of kunnen creëren dan kunnen
ze dit mailen naar kansenbijbedrijven@amstelveen.nl. Jongeren kunnen zich aanmelden en hun CV uploaden via de website www.kansenbijbedrijven.nu.

De wethouders Ad Verburg van Economische Zaken en Rik Rolleman van
Jeugdbeleid met de posters van de campagne jeugdwerkeloosheid.

Hoge kortingen, extra inruilpremies

Uitverkoop bij Van Kouwen

Wethouder Ad Verburg van Economische Zaken, Berry Nijmeijer (Groei &
Bloei), Dirk Box en Jan Sparnaaij (Meer Aalsmeer), Ines Boon (Waterdrinker
Aalsmeer) en Wim van Vliet (Groei & Bloei).

Nieuwe bloembakken Meer
Aalsmeer in Centrum
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
van Economische Zaken heeft 20 juni de eerste bloembak van Meer
Aalsmeer opgehangen. In het hele
winkelgebied zijn deze mooie fleurige bakken opgehangen. Dus niet alleen in de Zijdstraat, maar ook in de
Marktstraat, Schoolstraat, Dorpsstraat, Seringenstraat, Praamplein en
de Van Cleeffkade. Wethouder Verburg: “Dit is de eerste blijvende en
zichtbare actie van het ondernemersfonds Meer Aalsmeer. Het is belangrijk dat ondernemers in het Centrum
zelf in actie komen om de aantrekkelijkheid van het dorp verbeteren. Ook
de andere marketingacties om meer
bezoekers te trekken juich ik toe. Dit is
goed voor onze economie.” Jan Sparnaaij van Meer Aalsmeer: “Aalsmeer
moet weer een Bloemendorp aan het

water worden. Door deze actie en de
samenwerking met Waterdrinker hangen er het hele jaar door bloemen in
het Centrum. Dit was al een langgekoesterde wens van de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. Zonder
het ondernemersfonds en de sponsoring van Waterdrinker was dit niet mogelijk geweest. Al die bloemen is toch
een heel mooi gezicht als je zo komt
aanrijden.” Meer Aalsmeer doet al
veel campagnematige acties om extra
mensen naar het Centrum te trekken,
zoals de acties met moeder- en vaderdag, Valentijn, Pasen en het bloemen
uitdelen bij het begin van het voorjaar.
Meer Aalsmeer is ook bezig met een
nieuwe website en nieuwe verlichting
voor de feestdagen. En nieuwe acties
en combinaties met andere evenementen zijn in ontwikkeling.

Strategische samenwerking
Jan van Gent en LongIsland
Aalsmeer - Jan van Gent sloepen
en LongIsland Shipyards, beide gevestigd in Aalsmeer, zijn twee toonaangevende jachtbouwers in Nederland. Al jaren bedienen zij de ervaren watersporter die hoge eisen
stelt aan styling, kwaliteit, prestaties en comfort. Naast de ontwikkeling van nieuwe modellen en de
nieuwbouw van de boten hebben
beide bedrijven zich ontwikkeld tot
full-service
watersportbedrijven
en zijn zij toonaangevend in de regio. Directeuren Jan van Gent, Bart
Heemskerk en Dick ter Horst en directeur Boudewijn Wakker van LongIsland zijn verheugd de strategische samenwerking naar buiten te
brengen. Zij verwachten dat de samenwerking met name op het gebied van marketing en verkoop veel
synergievoordelen zal opleveren. De
verkoopafdeling van LongIsland is
verhuisd naar de locatie van Jan van

Gent aan de Oosteinderweg 123c. In
de showroom, tijdens shows en bijvoorbeeld tijdens de Hiswa te Water
zullen beide merken, met behoud
van hun eigen identiteit, gezamenlijk worden gepresenteerd. De officiële start van de samenwerking zal
aanstaande zaterdag feestelijk worden begonnen met een groots opgezet event waar veel vooraanstaande regionale, maar ook internationale bedrijven hun mooiste producten, diensten en culinaire traktaties
zullen presenteren. Uiteraard laten
LongIsland en Jan van Gent sloepen hun mooiste en nieuwste modellen zien waaronder de eerste in
Nederland gebouwde LongIsland
25 Runabout, die in Noorwegen zal
gaan varen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op zaterdag 29 juni van 11.00 tot 19.00 uur
bij Heemhorst aan het Water ’13 aan
de Oosteinderweg 123c.

premie oplevert. Frank Vaneman, directeur van de Van Kouwen bedrijven: “Met de vakantieperiode voor
de deur willen wij onze voorraad
opruimen. We geven daarom extra hoge inruilprijzen en kortingen,
want alles moet weg! Als extra hebben we een online actie op de voorraadauto’s waarbij aan iedere offerte een unieke wincode wordt toegewezen. Deze wincode geeft een extra inruilpremie die zelfs kan oplopen tot 2500 euro! Elke code geeft
recht op een extra inruilpremie, dus
online aanvragen levert altijd voordeel op.” De Van Kouwen bedrijven
zijn geopend op maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.vankouwen.nl.

Zomerfruit bij de Hoogvliet
Aalsmeer - Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni staat de speciaal ingerichte Zomerfruitstand centraal bij
de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg 207. Tijdens deze twee dagen
kunnen consumenten genieten van
heerlijke aardbeien, frambozen, bramen, blauwe en rode bessen. Bij de
speciaal ingerichte Zomerfruitstand

kunnen consumenten de producten
proeven en ontvangen ze een flyer
met informatie en recepten over zomerfruit.
Doel is om de consument te informeren over zomerfruit. Op www.2x2.nl/
zomerfruit meer informatie over zomerfruit en bijzondere recepten.

Bijeenkomst instellingen over
toekomst van de zorg
Aalsmeer - Het kan u niet ontgaan zijn. Het Rijk draagt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor jeugd, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen die moeilijk aan
het werk komen over aan gemeenten die daar minder geld voor krijgen. Dit betekent dat zaken op een
andere manier georganiseerd moeten gaan worden. Dit heeft gevolgen
voor mensen die ondersteuning en
zorg nodig hebben, maar ook voor
de maatschappelijke instellingen,
bijvoorbeeld voor de wijze waarop
producten en diensten worden ingekocht per 2015. Op donderdag
4 juli aanstaande willen de verantwoordelijke wethouders Ad Verburg
en Rik Rolleman van Aalsmeer en
Jacqueline Koops van Amstelveen

samen met zoveel mogelijk maatschappelijke instellingen die werkzaam zijn in Aalsmeer en Amstelveen informatie uitwisselen over de
decentralisaties. De nadrukkelijke
bedoeling is komende tijd een gezamenlijk veranderingsproces in te
gaan. De gemeente heeft de bij haar
bekende instellingen aangeschreven. Geen brief ontvangen? Vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen zijn van harte welkom om hun visie en wellicht creatieve ideeën naar voren te brengen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd op donderdag 4 juli van 14.00
tot 17.00 uur in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Aanmelden kan
bij Marc de Gruijl, m.gruijl@amstelveen.nl.

Nieuwe subsidieregeling voor
duurzame energie particulieren

Zaterdag feest rond officiële start

Aalsmeer - Van 24 tot en met 29 juni houdt Van Kouwen een mega uitverkoop. De voordelen om te kopen
tijdens de uitverkoopdagen zijn: Tot
duizenden euro’s korting op voorraadauto’s en hoge inruilprijzen. De
extra inruilpremie kan zelfs oplopen
tot 2500 euro. Verder een speciale
winactie bij het aanvragen van een
online offerte. U heeft altijd prijs!
Ook gunstige financieringstarieven, aantrekkelijke verzekeringstarieven en gegarandeerd uitstekende service en garantie. Tot en met
aanstaande zaterdag worden er online en in de showroom extra hoge
inruilprijzen geboden. Bij een online offerte op een voorraadauto ontvangt de aanvrager ook nog eens
een unieke wincode die bij een bezoek aan de showroom extra inruil-

Aalsmeer - Particuliere huiseigenaren kunnen vanaf 27 juni weer
subsidie aanvragen voor duurzame
energiemaatregelen voor hun bestaande eigen woning. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit 25 juni vastgesteld. De
subsidieregeling is mede mogelijk
gemaakt door een subsidieverlening
van de Provincie Noord-Holland. Er
is nu in totaal bijna ruim 50.000 euro
beschikbaar. Wethouder Duurzaamheid Rik Rolleman is verheugd met
deze nieuwe subsidie. “Samen met
de tijdelijk verlaagde BTW (6%) bij
het uitvoeren van isolerende maatregelen wordt het nu voor particuliere woningeigenaren nog aantrekkelijker om actie te ondernemen.
Ik hoop dat ook de lokale economie
hiervan een graantje meepikt. Inwoners van Aalsmeer kunnen voor advies onder andere bij het energieloket van Sienergie terecht.”, aldus Rik
Rolleman. Bouwkundige maatregelen die in aanmerking komen voor
subsidie zijn vloer-, spouwmuur- en
dakisolatie, paneelisolatie en isolatie massieve muur. Daarnaast komt
ook het aanbrengen van HR++glas weer in aanmerking voor subsidie. Installatietechnische maatregelen die in de nieuwe regeling voor
subsidie in aanmerking komen, zijn
het aanbrengen van Lage Temperatuurverwarming, zonneboilers, combiwarmtepompen en douche wtw
(warmte terugwinning). De subsidie bedraagt maximaal 15% van
de te maken kosten voor energetische verbetering met een maximum
per maatregel. Het uitvoeren van
de maatregelen mag pas starten
na verlening van de subsidie. Bij de

subsidieaanvraag dient een offerte
van de voorgenomen maatregel(en)
meegestuurd te worden. Een aanvraag moet minimaal 100 euro bedragen en per woonadres wordt
maximaal 1000 euro toegekend vanuit de regeling. Het is mogelijk om
de subsidie te combineren met de
duurzaamheidslening die de gemeente Aalsmeer op aanvraag verstrekt. Meer informatie over bedragen en voorwaarden is te vinden op
www.aalsmeer.nl en ook verkrijgbaar bij de receptie op het raadhuis.

Zaterdag eerste
Dorpswandeling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 29 juni wordt in het Centrum
de eerste Dorpswandeling gehouden. Onder leiding van een gids
wandelen deelnemers langs diverse monumentale gebouwen en historische plaatsen in de oude dorpskern. Onderweg worden interessante wetenswaardigheden en bijzondere anekdotes verteld. De Dorpswandeling start om 11.00 uur bij
het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12 en eindigt ongeveer vijf kwartier later op het Molenplein. Deelname kost 3,50 euro en dit bedrag is inclusief de toegang tot korenmolen De Leeuw.
Rondleider op 29 juni is oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Meer info op www.vvvaalsmeer.nl of bij het
VVV-agentschap. Reserveren wordt
aangeraden, per wandeling kunnen
maximaal 15 personen deelnemen.

AH Franchiser Andre Alders, en Balk rijwielen eigenaar Armando van der
Hoorn maken Esther Kroese blij met een mountainbike.

Actie AH Alders en Balk rijwielen

Mountainbike Esther Kroese
en racefiets Loes Versteeg
Kudelstaart - Als een warme douche, zo werd het telefoontje dat de
dames Esther Kroese en Loes Versteeg kregen, ervaren. Meestal begint de maandagmorgen stroef,
maar als je een telefoontje krijgt met
de mededeling, dat je de hoofdprijs
hebt gewonnen in de jaarlijks terugkerende AH Alders en Balk rijwielen fietsenactie, kan je dag natuurlijk niet meer stuk.
Esther Kroese won de sportieve Cube mountainbike en Loes Versteeg
de hoofdprijs, de Giant racefiets ter
waarde van 850 euro. Beide fietsen
werden ingeruild voor een passend
merk/model, en voldoen nu helemaal aan de eisen van de beide Kudelstaartse inwoners. Voor de dames was het voor het eerst dat zij in
de prijzen vielen en toevalligerwijs
waren de beide dames ook toe aan
een nieuwe fiets. Voor alle andere
dames en heren, die niet in de prijzen zijn gevallen en ook een nieuwe
fiets nodig hebben, kom dan eens
kijken bij Balk rijwielen. De twee
Kudelstaartse broers en tevens eigenaren, Armando en Wilco Van der
Hoorn, heten eenieder welkom in

hun twee vestigingen in Kudelstaart
en Nieuw Vennep. U bent bij hen in
goede handen.
AH facebook speurtocht
Albert Heijn Alders Kudelstaart,
heeft nog geen drie weken een eigen facebookpagina, maar is de 500
(likes/fans) al gepasseerd. Als dank
voor de 500 likes, verdeelt de supermarkt voor twee fans een minuut
gratis hamsteren in de vestiging Kudelstaart Dit gaat ook gedaan worden bij de 1000ste fan. De verloting
wordt gedaan door middel van een
fotospeurtocht. Aanstaande vrijdagavond 28 juni om 19.00 uur zal er
ergens in kudelstaart een hamsterposter hangen. Diegene die hem als
eerste vindt, via (foto) aanwijzingen
op facebook, wint 1 minuut gratis
hamsteren. Alleen alle fans van de
AH-facebookpagina kunnen meedoen. Aanmelden als fan kan door
naar
www.facebook.com/albertheijnkudelstaart te gaan, en de fanpagina te liken. Iedereen, die fan is
of nog gaat worden, namens Alders
bedankt. De supermarkt zal fans
blijven vermaken met verrassende,
ludieke en uitdagende acties.
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kinder- en jeugdkrant

Gijs Reurekas (9) wordt derde
op NK jeugdschermen!
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni werden in Duiven de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen
schermen gehouden. In de categorie
‘kuikens’ (dit zijn de jongste deelnemers t/m 9 jaar) deden voor
schermschool ‘Treville’ Gilles Buntsma, Gijs Reurekas, Thomas Dijkstra
en Koen Walet mee. Een leeftijdscategorie hoger bij de ‘benjamins’
mocht Djaïro Mulder aantreden. Tijdens de voorronde schermden alle vijf een degelijke poule. Vervolgens werd er volgens een afvalsysteem geschermd en werden Djairo en Koen helaas tijdens de eerste
eliminatiepartij uitgeschakeld. Bij
de andere schermers ging het beter.
Gijs, Gilles en Thomas wisten hun
eerste eliminatiepartij te winnen en
hadden zich hiermee geplaatst voor
de kwartfinale. Tijdens een spannende partij werd Thomas helaas
uitgeschakeld, maar had zich toch
naar een mooie zevende plaats geschermd. Bij de andere kwartfinale moesten clubgenoten Gijs en

Gilles onderling uitvechten wie er
doorging naar de halve finale. Gilles kreeg geen grip op het spel van
Gijs en werd hier uitgeschakeld en
werd uiteindelijk zesde. Gijs mocht
vervolgens de halve finale schermen
en verloor deze partij nipt met 9-8
waardoor de 9-jarige Aalsmeerder
genoegen moest nemen met een
derde plaats. Al met al een mooi
resultaat. Het NJK was de laatste
wedstrijd van dit seizoen en dus kon
ook de rankinglijst opgemaakt worden, waarbij Gijs Reurekas uiteindelijk op de eerste plaats is gekomen
over alle geschermde wedstrijden
van het seizoen 2012-2013.
Gijs, Gilles, Koen, Thomas en Djaïro
schermen nu iets meer dan een jaar
bij schermvereniging Tréville en maken snel vorderingen. Geen van hen
is dit jaar Nederlands Kampioen geworden, maar Gijs staat door het
behaalde resultaat wel op de eerste
plaats op de Nederlandse ranglijst,
Gilles staat tweede, Koen vijfde en
Thomas zesde.

Middag oefenen in donker water

Zwemlopen in het Oosterbad!

Ritmische gymnastiek SV Omnia

Duo Gabriëlle en Sanne
negende op NK in Ahoy
Aalsmeer - Zondag 16 juni was
een spannende dag voor Sanne
Koopmans en Gabriëlle Boomhouwer. Het RG-duo van SV Omnia had
zich geplaatst voor de Nederlandse
Kampioenschappen die plaatsvonden in Ahoy Rotterdam.
Sanne en Gabriëlle mochten in de
categorie 3b uitkomen met hun lintoefening. De weken vooraf aan dit
NK is er hard getraind en toen het

hun beurt was, kon iedereen de
spanning bij de meiden zien. De oefening verliep goed, maar helaas zat
er opeens een knoopje in één van
de linten en werd er een gooi gemist. Ondanks dat de concurrentie groot was hebben zij toch een
mooie negende plaats behaald en
kunnen Gabriëlle en Sanne terugkijken op een mooi en geslaagd seizoen.

Aalsmeer - Op zaterdag 6 juli organiseert Oceanus/Multi Triathlon
Team in samenwerking met het
Oosterbad voor de 8e keer de Oosterbad Zwemloop. Bij deze combi
van zwemmen en hardlopen wordt
speciaal voor de Aalsmeerse jeugd
van 6 tot 17 georganiseerd. In voorbereiding op de wedstrijd worden
ook twee speciale zwemlooptrainingen georganiseerd. De jaarlijkse
Oosterbad Zwemloop is ieder jaar
weer een groot feest. Voor wie van
zwemmen en hardlopen houdt is de
zwemloop een mooie uitdaging. De
wedstrijd bestaat uit drie verschillende afstanden voor de verschillende leeftijden. De jongste deelnemers (6 tot en met 9 jaar) zwemt
200 meter en loopt daarna 2 kilometer. De jeugd van 10 tot en met
13 jaar zwemt 300 meter en loopt
daarna 3 kilometer. De oudste deelnemers (14 tot en met 17 jaar) leggen 400 meter zwemmen en 4 kilometer lopen af. Alle afstanden starten tegelijk om 11.00 uur. Maar hoe
werkt dat nu eigenlijk zo’n zwemloop? Vooraf leggen de deelnemers hun spullen (handdoek, hardloopschoenen) klaar aan de rand
van het Oosterbad. Als je je baantjes hebt gezwommen klim je uit
het water, droog je je snel af, trek
je schoenen snel aan en dan is het
lopen maar! Als de finish in zicht is

wordt nog even een sprintje getrokken om met je borst vooruit en de
handen in de lucht over de streep
te komen. De ervaren triatleten hebben al veel trucs onder de knie om
zo snel mogelijk te wisselen. Dat
ziet er heel erg flitsend uit. Maar
die trucs kun jij ook leren! Op een
speciale zwemlooptraining, die het
Oceanus/Multi Triathlon Team organiseert, worden alle tips die je nodig hebt om een leuke zwemloop uit
te lopen uitgelegd. Op woensdag 3
juli is er van 16.30 tot 17.30 uur in
zwembad Het Oosterbad tijdens de
zwemlooptraining alvast de kans om
te wennen aan het donkere water.
Na een half uurtje zwemmen zullen
de jeugdtrainers van Oceanus nog
uitleg geven over het wisselen naar
de loopschoenen. Al zin gekregen
in de Oosterbad Zwemloop? Geef je
dan nog snel op bij John Heysteeg
(jwheysteeg@caiway.nl) of kijk op
www.multi-triathlon-team.nl.

Clubkampioenschappen bij
All Out een groot succes
Aalsmeer - In de week van 3 juni tot en met 23 juni zijn de Jeugd
Clubkampioenschappen enkelspel
gespeeld bij All Out. Het toernooi is
een groot succes geworden, dankzij
de hulp van vele ouders.

OBS Kudelstaart sluit
thema ‘Hallo wereld’ af
Kudelstaart - Het begon allemaal
met het thema van de kinderboekenweek in oktober 2012: ‘Hallo Wereld’.
Dit thema kwam het hele schooljaar
op geregelde tijden terug in het onderwijs in alle klassen van OBS Kudelstaart. In februari werd er zelfs een
hele culturele dag aan gewijd. Dansen uit allerlei uithoeken van de wereld werden ingestudeerd en ’s middags werd er voor de ouders van de
school een geweldig optreden verzorgd. Maar ook op andere momenten kwam het thema tevoorschijn. De
kleutergroepen hadden zich op Nederland gericht, in de groepen verschenen Delftblauwe bordjes, klomp-

jes, windmolens, dijken, bootjes en
typisch Hollandse molens. Een bezoek naar de molen in de Zijdstraat
maakte dit onderwerp compleet. In
andere groepen gingen het over de
Maya-cultuur, China in al zijn facetten, de wereld van de kunst, Marokko
en de specialiteiten, de bakermat van
de Olympische Spelen: Griekenland,
typisch Amerikaanse sporten, voedsel
rond de Middellandse Zee, de binnenlanden van Afrika. ‘Hallo Wereld’
ten voeten uit op de OBS Kudelstaart.
Tot slot werd al het werk tentoongesteld en kon rond gegaan worden
middels een puzzeltocht om het werk
nog nauwkeuriger te bekijken.

Op 23 juni zijn alle finales gespeeld
met als afsluiting een barbecue. De
winnaars in de poule Meisjes en-

Leerlingen sluiten schooljaar zeilend af. Foto: Casper Stokman.

Jaarlijkse afsluiting schooljaar

Zeildag IMC Weekendschool
Aalsmeer - Op 16 juni vond voor de
zesde keer de Delta Lloyd zeildag
voor leerlingen van de IMC Weekendschool plaats op de Westeinderplassen. Ruim honderd leerlingen vierden met deze jaarlijkse zeildag de afsluiting van het schooljaar
2012 -2013. De Delta Lloyd Foundation is sinds 2008 hoofdsponsor
vande IMC Weekendschool Amsterdam Zuidoost en de zeildag is een
vast onderdeel van de samenwerking.
Alle eerste-, tweede- en derdejaars
leerlingen en een aantal oud-leerlingen van de IMC Weekendschool
Amsterdam Zuidoost hebben op pico’s, optimisten en kielboten genoten van het mooie zeilweer. De kin-

deren werden begeleid door vrijwilligers van de Delta Lloyd Groep
en medewerkers van Zeilschool
Aalsmeer.
De IMC Weekendschool is opgericht als school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren
van tien tot veertien jaar uit sociaal
economische achterstandswijken.
Jongeren uit Amsterdam Zuidoost
gaan iedere zondag naar de IMC
Weekendschool. De 2,5-jarige opleiding omvat vakken als recht, geneeskunde, journalistiek, filosofie,
wiskunde, financieel management,
sterrenkunde en beeldende kunst.
Delta Lloyd Groep levert gastdocenten voor onder andere de vakken financieel management en recht.

ModderDag op locaties Snoopy
Kudelstaart - De kinderen van Kinderdagverblijf Snoopy en Buitenschoolse opvang Kudelstein doen
mee aan de eerste Nationale Modderdag. Dat betekent dat aanstaande vrijdag 28 juni, als in het hele land zo’n 45.000 kinderen met
zand en water spelen, ook de kinderen van Snoopy lekker vies mogen worden in de modder! Nationale ModderDag is in het buitenland al
een begrip en wordt dit jaar voor het
eerst in Nederland georganiseerd
dankzij het initiatief van Veldwerk
Nederland. Kinderen spelen met
zand en water en komen zo weer
in contact met de natuur. In een tijd
dat kinderen steeds meer tijd binnen (achter televisie en computer)
doorbrengen, ervaren ze op ModderDag het plezier van buitenspelen in de natuur. International Mud
Day is in 2011 in Nepal ontstaan om
kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven en de
verbinding tussen kinderen en hun

omgeving te realiseren en te vergroten. In navolging hiervan wordt
ook in onder andere Australië, Denemarken, de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië sinds enkele jaren
in juni International Mud Day gehouden. Wedstrijden wie het verst
kan glijden of de hoogste moddertoren kan maken; heksensoep brouwen; bouwen en graven met kranen
of je blote handen; modderbaden;
alles is mogelijk! Tijdens ModderDag ontdekken kinderen én volwassenen wat modder is, hoe je er mee
kunt spelen en wat de aarde betekent voor het dagelijkse leven. Natuur is van onschatbare waarde voor
de ontwikkeling van kinderen. Met
ModderDag wil Snoopy de natuurbeleving bevorderen bij kinderen
van 0 tot 12 jaar. Met zand en water zijn de mogelijkheden eindeloos.
En daarnaast is spelen en ervaren
met zand en water natuurlijk enorm
leuk. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

kelspel zijn geworden Jamie Puntman, Dewi Verhoef, Marloes Wielart en Roos Arets. De grootste bekers in de poule Jongens enkelspel
zijn uitgereikt aan Stef Korenwinder,
Tim Blom, Stijn Burgers, Daniel van
Dijk en Ruben Onclin. Van 8 tot 12
juli wordt het All Out Open toernooi
voor de jeugd gespeeld. Inschrijven
kan via Toernooiklapper.nl.

Dode hoek les op Jozefschool
Aalsmeer - Dinsdag 18 juni was
voor de groepen 6 van de Jozefschool een belangrijke dag. De
groepen kregen op deze dag een
les over de dode hoek bij vrachtwagens. ’s Morgens kwam er een
prachtige vrachtwagen het parkeerterrein oprijden.
Alle kinderen van groep 6 kregen
de kans om de vrachtwagencabine van binnen te bekijken. De meiden en jongens, die buiten stonden,
liepen om de vrachtwagen heen en

bekeken verschillende plekken rond
de truck waar de chauffeur je wel en
waar hij je niet kan zien. Binnen in
de vrachtwagen gaf chauffeur Jelmer uitleg over de veiligheidssnufjes en hij liet de kinderen zelf ervaren wat je als chauffeur wel en niet
kunt zien. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen aan Jelmer. Voorafgaand aan deze les hadden de kinderen al een film gezien
en gewerkt met werkbladen over dit
onderwerp. Het was een leerzame
en belangrijke verkeersles!

Bronzen medaille Daniël
Giacon op NJK Schermen
Aalsmeer - De Aalsmeerse floretschermer Daniël Giacon (12) was
afgelopen weekend in Duiven voor
het NJK schermen. Hij moest het afscheidsfeest van groep 8 van PCBS
De Wegwijzer laten schieten, omdat hij fit op beide dagen op de loper wilde verschijnen. Daniël deed
op zaterdag mee met de categorie
Cadetten, jongens uit 1996-1998.
Hij kon goed meekomen met deze oudere jongens en eindigde op
een verdienstelijke tiende plaats.
Op zondag deed Daniël als eerstejaars mee aan zijn eigen categorie, de Pupillen (jongens uit 1999
en 2000). Het was een sterk deelnemersveld van 35 jongens. Daniël
stond goed te schermen en won alle
partijen in de poule. Hij plaatste zich
als tweede op het tableau. Daarna
schermde hij zich met gemak door

de eerste eliminaties en hij werd in
de halve finale pas verslagen. Uiteraard ging Daniël voor goud, maar
hij moest genoegen nemen met een
bronzen plak. Na een jaar dat werd
gekenmerkt door een hardnekkige polsblessure en groeiperikelen
is dit een mooie prestatie van deze
jonge schermer. Daniël gaat lekker
door met hard trainen en zal in de
zomervakantie een week naar een
groot internationaal schermkamp
in Duitsland gaan. Zijn grote droom
blijft deelname aan de Olympische
Spelen. Aangezien de schermsport
in Nederland klein is en Daniël voor
zijn ontwikkeling vaak naar buitenlandse toernooien gaat, kan hij goed
een sponsor gebruiken. Wie interesse heeft in sponsoring kan contact
opnemen met Daniël via dgiacon@
hotmail.com.
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Staande ovaties voor dansers SV Omnia

‘Ik neem je mee’ spektakel!

Afsluiting wedstrijdseizoen
voor turnsters SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 22 juni
werden de districtskampioenschappen in de 5e divisie gehouden in
Amsterdam-Sloten. Het blijft al een
hele eer om hieraan mee te mogen
doen! Vier Omnia-turnsters hadden
zich hiervoor weten te plaatsen via
de rayon- en regiokampioenschappen. Onder leiding van trainsters
Mariet Tas en Anneke Nap deden
aan deze wedstrijd mee: Danielle
Lohuis in de categorie pupillen 1,
niveau 10. Ze turnde een vrij constante wedstrijd en eindigde als 23e
van de 36 turnsters. Iris de Droog
en Shania Bleeker turnden in de categorie pupillen 2, niveau 9. Van de
36 turnsters werd Iris 33e en Shania, die voor het eerst in haar vrije
oefening een arabier flick-flack had
geturnd, eindigde op de 25e plaats.
Esther Veenstra turnde in de categorie jeugd 2. Zij had wel twee primeurs in haar oefeningen: bij de
vloer sprong ze voor het eerst een
arabier- salto achterover en bij de

sprong deed ze voor het eerst de
overslag met een halve draai in en
een halve draai uit! Jammer genoeg had ze volgens zichzelf nog
een andere primeur, die niet zo van
pas kwam. Ze viel van de balk bij de
hurksprong! Dat was nog niet eerder gebeurd. Esther eindigde op de
32e plaats.Isa Verzeilberg, die bij de
districtskampioenschappen in de 4e
divisie in Beverwijk mocht deelnemen, wist de 16e plaats te behalen
van de 36 turnsters. Een knap resultaat! Isa had niet voor niets de verenigingsbeker van dit seizoen gewonnen voor de hoogste klassering
op officiële wedstrijden. Het optreden op de jaarmarkt in Kudelstaart
op woensdag 19 juni, waar twee
keer door 25 turnsters een mooie
presentatie minitramp en minitramp
kastspringen werd uitgevoerd en
deze
districtskampioenschappen
vormen de afsluiting van een prachtig wedstrijdseizoen, waarin vele
prijzen behaald zijn!

Jubileumfeest in ‘t Oosterbad
Aalsmeer - Het feest ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van
het Oosterbad afgelopen vrijdag is
druk bezocht en mede door de heren van De Klught en de disco werd
het een heel gezellige ontmoeting
van leden en oud-leden, die veel
hadden bij te kletsen over die goeie
ouwe tijd. Deze week wordt in het
Oosterbad de Zwemvierdaagse gezwommen. Ondanks het tegenvallende weertype is aantal aanmeldingen geweldig: Allemaal enthousiaste zwemmers die hun medaille willen verdienen. Een leuke braderie vrolijkt het terras op. En er is
nog veel meer te doen: het traditionele plankhangen en het beste
bommetje van de hoge duikplank.
Kom allemaal en laat u niet weerhouden door het wisselvallige weer-

type. De chocolademelk is warm en
het is altijd gezellig in Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. Zie
www.hetoosterbad.nl voor al het actuele nieuws.

Aalsmeer - De theaterzaal in Crown
Studio’s was afgelopen vrijdag 21 en
zaterdag 22 juni de plaats van handeling van de dansshow ‘Ik neem je mee’.
SV Omnia 2000 organiseert iedere twee
jaar een show met haar vele dansgroepen die hun dansen laten zien aan een
groot publiek. Bijna 2.000 bezoekers
genoten van de vier uitvoeringen, die
door ongeveer 250 deelnemers werden
gegeven. Het was weer een spektakel.
In iedere dans werd het publiek verrassend meegenomen naar weer een andere plek of gebeurtenis. Na een overweldigende opening met een bomvol
podium begon de show met een gezongen en gerapte samenvatting van
het programma. Op zaterdagmiddag
waren er twee uitvoeringen, vooral door
de jongere deelnemers, die allemaal in
matrozen-uniform uit de coulissen tevoorschijn kwamen. Het publiek moet
even gedacht hebben dat ze in een
mierennest terecht waren gekomen. In
totaal maar liefst 135 leden van de kinder- en selectiegroepen. Interpretaties
van onder meer Hawaii, Diep-in-deZee en ruimtereizen konden steevast
op applaus en gejoel rekenen. Net als
een jongensgroep die Mission Impossible danste, een grote groep schattige gelaarsde katjes en een groep bal-

lerina’s die de lente in de zaal bracht.
Van super vertederend tot spectaculair swingend. De choreografen Patjoelah, Simone, Veronique, Melanie, Tessa, Angelique en Mariëlle hadden er
iets moois van gemaakt. Vrijdag- en zaterdagavond waren voorstellingen met
deelnemers vanaf 12 jaar. De groep
was met ruim 120 deelnemers zo groot
dat het podium eigenlijk te klein was.
De openingsact ging daarom vloeiend in twee bedrijven, één met stewardessen en één met matrozen. Ook hier
was sprake van een zeer afwisselende
show, met grootse en overweldigende dansen, zoals ‘Ik neem je mee naar
bed’ en kleine intieme optredens, waarvan ‘Over de Streep’ en ‘Without You’
genadeloos bij het publiek binnen kwamen. Een paar mooie stijldans-gastoptredens en een onverwacht bezoek van
twee Zwarte Pieten maakten de voorstelling compleet. In de pauze en na afloop waren de bezoekers het roerend
eens. Het was weer een waar spektakel en jammer dat we nu weer twee jaar
moeten wachten op de volgende show.
Eindverantwoordelijke Mariëlle Buskermolen voelt met het publiek mee:
“Het was inderdaad weer een geweldig
show en wat ben ik trots op de dansers, op mijn team choreografen en op

al die andere mensen die hun belangrijke steentjes of stenen hebben bijgedragen aan deze show. Het is iede-

re twee jaar weer een hele organisatie,
maar met deze groep is het meer dan
leuk om te doen.”

grote startlijn uitgelegd en na twee
korte rakken een kruisrak naar de finish over bijna de hele lengte van de
poel. De finish lag voor de steigers
van de W.V. Aalsmeer en was daardoor voor de ouders goed te volgen.
Julian Keulen (WVBraasemermeer)
zeilde het meest constant; met een
serie van 5, 1, 1, 1, 2 en 5 werd hij
verdiend winnaar (10 punten) voor
Teun Binkhorst (14 punten) en Thomas van Ofwegen (28 punten). Het
Combiweekend was strak georga-

niseerd door vele vrijwilligers van
de WV Nieuwe Meer en de WV
Aalsmeer en werd omlijst door barbecue en de unieke bingo met nautische prijzen en werd ondanks de
moeilijke weersomstandigheden als
zeer succesvol ervaren. Surf naar
www.combiamsterdam voor detailinformatie en vele leuke foto’s. Komende weekend vaart de jeugd het
slotweekend op de Braassemermeer.
Theo van Mierlo

Hard werken voor jeugdzeilers
Aalsmeer - Het jaarlijkse Combiweekend op de Westeinderplassen
heeft zich dit jaar afgespeeld met
veel wind. Zaterdag stond er op de
Grote Poel continu windkracht 5 tot
6 uit zuidwestelijke richting over de
gehele lengte van de poel. Hierdoor
bouwden zich grote golven op, kenmerkend voor de Westeinder. Hard
werken voor de 34 deelnemers in de
Optimist A en de 38 deelnemers in
de Optimist B. Wedstrijdleider John
Borsboom had een lange baan uitgezet, waardoor vooral het kruisrak
voor de jeugdige zeilers
een sportieve strijd tegen elkaar en
de golven met het vele buiswater
werd. Opmerkelijk genoeg hoefde
de rescueboten slechts weinig hulp
te verlenen en dan nog voornamelijk bij het voor-de-windse rak voor
de nieuwe zeilertjes in de B-klasse. Zondag was de wind weliswaar

fractioneel minder, maar de regen
maakte het er niet makkelijker op.
Mick Hagoort (KNZ+RV) wist met
deze omstandigheden het beste
raad; hij zeilde met een goede serie
van 3, 8, 2, 4 en 2 in totaal 11,0 punten bij elkaar.
Goede tweede werd Suzanne Veen
(WVBraassemermeer) met 10, 1, 3,
11 en 1 (15 punten). Derde werd
Ryan Haitsma met 16 punten.Floris Castelijn (KNZ+RV) won in de
B-klasse met 8 punten, daarmee
bleef hij Max Schunck (KNZ+RV)
nipt een punt voor. Ties Wybenga
(KWVL) werd keurig derde. De beginners voeren hun wedstrijden op
de Kleine Poel. Daar waren de omstandigheden door de beschutting
van de bomen een stuk beter, maar
soms in vlagen nog best een opgave. Wedstrijdleider Ernst van Werkhoven had voor 67 deelnemers een

Vinzwemmers Oceanus
scoren 33 medailles op NK

het onderdeel rhythmic twirl kwamen de 5 twirlsters allemaal in een
andere categorie uit. Een aantal van
hen spetterden nog één keer op
de vloer met hun ‘oude’ dans. Ook
hier weer 2 keer goud en 1 maal zilver. Al met al weer een succesvolle
wedstrijddag! Op 29 juni sluiten een
aantal twirlsters het voorseizoen af
in Schiedam. Voor de grote vakantie
staat ook het jaarlijkse twirluitje op
de agenda. Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen?
Voor meer informatie over twirlen
kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Oceanus Aangepast Zwemmen

Naresh en Mike op NJK
Aalsmeer - Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen
Zwemmen in Utrecht kwamen Naresh Murli en Mike Engel uit voor
Oceanus Aangepast Zwemmen. Op
de zaterdagochtend zwommen beide heren de 200 meter wissel. De
wedstrijd was voor de zwemmers
uitermate spannend, want na de 50
meter vlinder lag Naresh voor met
een kleine zeven seconden voorsprong. Mike Engel pakte echter op
de 50 meter rug de voorsprong van
Naresh weer af met twee seconden voorsprong, waarop Naresh na
de 50 meter schoolslag weer voor
lag. De laatste 50 meter borstcrawl
zwommen de beide jongens voor
wat ze waard waren en dat resulteerde in twee goede persoonlijke
records. In de middag mocht Mike
Engel nog uitkomen op de 100 meter rug en deze wist hij prima te
zwemmen, hij verbeterde hier zijn
oude persoonlijke record met bijna zes seconden! Vorige week heeft

Foto: www.kicksfotos.nl.

Wedstrijdzeilen op Westeinderplassen

Twirlsters SV Omnia succesvol
Aalsmeer - Op zondag 23 juni is
een aantal twirlsters van SV Omnia afgereisd naar Heerhugowaard.
Zij deden mee aan de wedstrijd die
georganiseerd werd door De Boomtoppers. Kim, Eefke, Solenne en Selina deden allemaal in een andere categorie mee aan het onderdeel
1-baton. Alle vier lieten ze een beheerst optreden zien, goed voor 2
keer goud, 1 maal zilver en 1 keer
brons. Selina en Solenne lieten bij
het onderdeel 2-baton zien dat zij
dit inmiddels goed onder controle
hebben. Het leverde goud en zilver
op. Nikkie en Kim vertegenwoordigden SV Omnia bij het onderdeel Super X-strut. Ook hier weer goud en
zilver! Het duo Kim en Selina liet een
mooie gelijke show zien. De jury beloonde hen met de eerste plaats. Bij

Foto: Rini Cornelissen.

Mike Engel tijdens een korte baan
wedstrijd in Nieuwkoop een limiet
weten te halen op de 50 meter vrije
slag waarmee hij volgend jaar op
het NJK zal uitkomen op drie onderdelen. Naresh Murli wil ook de komende maanden proberen nog één
of twee limieten te halen om zijn
deelname aan het NJK in 2014 veilig te stellen.

Weer fietstocht
ANBO/PCOB
Aalsmeer - Op dinsdag 2 juli gaan
de ANBO en PCOB leden weer fietsen. De fietscommissie heeft een
leuke tocht uitgezet en het ziet er
naar uit dat het mooi weer wordt.
Iedereen, die mee wilt fietsen, is van
harte welkom. De groep vertrekt om
13.30 uur vanaf het Parochiehuis in
de Gerberastraat.

Veldhandbal

A-jongens van FIQAS
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Voor de A-jongens van
FIQAS Aalsmeer was de zomerstop
eigenlijk al begonnen, maar toen
kwam op woensdag 19 juni de vraag
of de ze Nederlandse titel veldhandbal wilden verdedigen op het NK, op
zaterdag 22 juni. Bijna alle spelers
wilden dat wel, maar er waren er helaas niet veel die ook tijd hadden. Met
twee keepers, acht veldspelers, twee
coaches en wat ouders vertrokken de
FIQAS heren zaterdagochtend naar
het best verre Brabantse Heerle. In de
pittige regen werd de eerste wedstrijd
makkelijk gewonnen van Aristos uit
Brabant. Daarna was Quintus de tegenstander. FIQAS Aalsmeer kwam al
snel op een riante voorsprong, maar
liet Quintus daarna onnodig dichtbij
komen. Maar gelukkig was de zege
eigenlijk ook in deze wedstrijd geen
moment in gevaar. Als laatste stond
een ontmoeting met Fulmen/Fidelitas op het programma. Beide ploegen
hadden twee wedstrijden gewonnen,
dus dit werd echt een finale! Gelukkig
was het inmiddels droog en dit kwam
het spel zeker ten goede. Floris moest
na de eerste twee wedstrijden naar
huis, dus FIQAS Aalsmeer begon deze laatste wedstrijd (van 2 x 20 minuten) met maar één wissel. Toen Rein
al heel snel uitviel met kramp, werd
het voor de andere heren flink aanpoten. Zonder wissel en vaak niet op
hun eigen vertrouwde positie vroeg
het wel wat inzicht. Gelukkig zijn de
Aalsmeerse heren goed getraind en
ze lieten mooi spel zien. Het samengestelde team was Fidelitas de baas

en zo konden de A-heren van FIQAS
Aalsmeer een Nederlands kampioenschap bijschrijven op hun erelijst. De
spelers, die de titel hebben behaald,
zijn: Jeremy Hooijman, Lars Stieva,
Tim Koenders, Rein van Dam, Niels de
Jong, Michael Kamsteeg, Michel Verbeij, Nils Dekker, Dawid Sus en Floris Offerman.
Tweede plek B1 op NK
Zaterdag 22 juni stond tevens het NK
veldhandbal in Wervershoof op het
programma voor de B1 jongens van
FIQAS Aalsmeer. Een mooie beloning om het veldseizoen af te sluiten.
Er moesten vier wedstrijden gespeeld
worden en wie uiteindelijk alles won
mocht de schaal mee naar huis nemen. De eerste wedstrijd moest worden gespeeld tegen AHV Achilles
en kon worden afgesloten met een
eindstand van 24-12 in het voordeel
van FIQAS Aalsmeer. Voor de tweede werd er aangetreden tegen Aristos
uit Best. Ook deze wedstrijd eindigde
in het voordeel van FIQAS Aalsmeer
uit: 12-10. De derde wedstrijd werd
gespeeld tegen Vrone. Helaas kon dit
team niet al te veel tegenstand bieden en werd ook deze wedstrijd met
winst afgesloten: 23-12. De laatste
wedstrijd voor FIQAS Aalsmeer was
tegen Snelwiek uit Rotterdam, een
sterke ploeg. FIQAS Aalsmeer kwam
uiteindelijk iets te kort om de wedstrijd in winst om te zetten. Er werd
verloren met 12-14. Snelwiek dus Nederlands Kampioen en een mooie
tweede plaats voor de B1 van FIQAS.

Aalsmeer - In het weekend van
22 en 23 juni heeft het Nederlands
Kampioenschap
Vinzwemmen
plaatsgevonden in het prachtige
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Vinzwemmers uit heel Europa mogen aan deze kampioenschappen deelnemen om bijvoorbeeld hun limieten te halen voor
de Europese wedstrijden. Voor de
zwemmers uit Nederland is het een
jaarlijkse strijd om de medailles. Een
mooi weekend dus voor de club van
Oceanus om zich met de absolute
top te kunnen meten. De opening
op zaterdag werd verzorg door oudstaatssecretaris Jack de Vries, voorzitter van de NOB, die ook nog even
met het Aalsmeerse team op de foto ging. Daarna begon de wedstrijd
en de afstanden die gezwommen
moesten worden volgden elkaar in
rap tempo op. Successen werden
direct al behaald bij de eerste wedstrijden en dat zou het hele weekend niet veranderen. Iedere zwemmer heeft niet alleen zijn persoonlijke records weer verbeterd, maar
ook in het klassement scoorde het
team super! Ook op zondag werd
er door het hele team weer prima gezwommen. Vinzwemwedstrij-

den zijn heel spannend om te zien.
De supporters hadden hun handen
vol aan het bijhouden van de tijden
en het registreren van de successen. Als laatste werden de estafettes gezwommen wat ook nu weer
een waar spektakel was. Dit leverde voor Oceanus nog een gouden, zilveren en een bronzen medaille op. Een prestatie! Het super
leuke en vooral sportieve weekend
heeft Oceanus totaal liefst 33 medailles opgeleverd. Linn Arendse
(Aalsmeer): 4 gouden en 2 zilveren
medailles. Yvanka Ashby (Amstelhoek): 3 zilveren en 1 bronzen medaille. Cassey Glebbeek (Aalsmeer):
1 gouden en 1 zilveren medaille. Liam Glebbeek (Aalsmeer): 8 gouden
en 1 bronzen medaille. Eline Hoogduijn (Uithoorn): 1 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille. Michel
van Langeraad (Aalsmeer): 2 bronzen medailles. Kristy Shipley (Badhoevendorp): 1 gouden, 2 zilveren
en 4 bronzen medailles.
Lijkt deze sport jou ook zo leuk?
Kom dan eens kijken bij de trainingen op zaterdag van 13.00 tot 14.30
in zwembad de Waterlelie. Je bent
van harte welkom.

De vinzwemploeg van Oceanus met oud-staatssecretaris Jack de Vries.
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Jan van Dijk winnaar
marathonvlucht Cahors

Kamikaze Triple Maniacs
naar Red Bull Romaniacs
Aalsmeer - Motorstore Aalsmeer
heeft besloten het team ‘Kamikaze
Triple Maniacs’ te sponsoren. Eigenaar Hendrie de Haan: “Eén van de
deelnemers kende ik al vanuit het
racen en toen hij me belde dat ze
mee gingen doen met één van de
zwaarste extreme enduro’s ter wereld, de Red Bull Romaniacs, was ik
meteen enthousiast en wilde graag
een steentje bijdragen!”
De Red Bull Romaniacs vindt plaats
in Roemenië en is een zeer zware route door de wilde natuur. Deze route dient afgelegd te worden
op een speciale motor die is geprepareerd om heftige obstakels zoals boomstammen, rivieren en stei-

le beklimmingen te bedwingen. Eén
van de drie rijders van het team:
“Het prepareren van de motoren, de
inschrijving voor dit evenement en
zaken zoals transport van de motoren, reservematerialen, noodpakket, enzovoorts brengt natuurlijk de
nodige kosten met zich mee, mede
dankzij Motorstore Aalsmeer kunnen wij aan dit geweldige evenement deelnemen! We hebben veel
getraind, motoren zijn in nieuwstaat, we hebben er ontzettend veel
zin in.” De Red Bull Romaniacs vindt
plaats in de regio van de stad Sibiu in Roemenië en duurt van 2 tot
en met 6 juli. Meer informatie op
www.redbullromaniacs.com.

Enno Steenhuis, voorzitter TTC De Merel, overhandigt de cheque van 800 euro aan Peter Schattenberg, voorzitter van de oudercommissie van de Lotusbloem en diens zoon Luuk.

Aalsmeer - Vrijdagmorgen zouden de duiven voor de marathonvlucht vanuit de zuid Franse plaats
Cahors losgelaten worden. De slechte weersomstandigheden in Frankrijk
maakten dit echter onmogelijk en de
vlucht uitgesteld naar zaterdag. Zaterdagmorgen om 07.45 uur werden
de duiven van Sector 2 ( Noord en
Zuid Holland) gelost met een flinke
ZW wind op de staart en dat betekende dat er zaterdagavond duiven
thuis zouden komen. Dat gebeurde
ook, want om 19.30.10 uur landde de
6001 bij Jan van Dijk in Aalsmeer op
het hok en had deze de 932,715 kilometer met een gemiddelde 1322,688
mpm overbrugd. Hans Kluinhaar &
Dochter uit Aalsmeer werd tweede en Wim Grapendaal (sinds enkele weken lid van de Telegraaf) had
een goede binnenkomer op zijn eerste marathonvlucht in Aalsmeer, hij
werd de derde liefhebber. Jan werd
in Rayon F met 248 duiven in concours zevende en Hans & Dochter
dertigste, in de Afdeling Noord Hol-

land met 1520 duiven in concours
bereikte Jan plaats 41. De Eendaagse fondvlucht vanuit het Franse Salbris (gemiddelde afstand 575 kilometer) kon zaterdag ook al geen doorgang vinden. Boven een groot ge-

Winnaar Jan van Dijk (links) en nummer twee, Hans Kluinhaar.

Groep SV Omnia 2000
presteert goed op NK
pen: de oefening verliep veel beter, er
werden minder grote fouten gemaakt
en de elementen werden beter uitgevoerd. Er waren nog wel wat kleine

was er helaas geen animo voor de 10
kilometer. Naast de fietsers kwamen
ook anderen appeltaart eten en koffie
drinken bij de Lotusbloem in de Apollostraat. Er is gul gegeven. Liefst 800
euro heeft de Lotusbloemtour opgeleverd. Van het bijeen gefietste bedrag wordt wellicht een aangepaste
fiets of een bolderkar voor de kinderen aangeschaft.

Snelle tijden bij baanloop
Aalsmeer - De 5 kilometer baanloop, die elke tweede woensdag van
de maand wordt gehouden bij Atletiek Vereniging Aalsmeer, trok afgelopen woensdag 43 belangstellende deelnemers. Het startschot
klonk om exact 20.00 uur. Bij de
heren was Robert Schrauwen met
17:33 de snelste, gevolgd door Reinder de Jong 18:03, Frans Woerden
18:19, Dick Beers 18:29, Rik Wolswinkel 18:31, Brent Pieterse 18:39,
Tijs Buskermolen 18:41, Theo van
Rossum 19:15, Gerard van Schaik
19:32, Hicham El Khauadi 19:50, Lucas Keijzer 19:54, Michel Vollebregt 19:58, Joris Kerkhof 20:32, Thomas Leonard 20:39, Peter de Weijer 20:44, Ron Wijnands 21:13, Toon
Ligtenberg 21:19, Gerard Albers
21:20, Joost van Stralen 21:46, Arthur van Langen 21:52, Marco Fais
22:04, Gerard Blees 22:16, Jelmer
Stam 22:32, Laurens Meijer 22:53,
Dick van Rijn 23:28, Hugo Dulle-

mont 23:39, Frans Rewijk 23:59, Steven Schroor 24:02, Fred den Hartog
24:37, Peter Velthuis 24:54, Cock van
der Pol 26:18, Piet de Boer 27:02 en
Hans Leeuwerik in 28:19 minuut.
Bij de dames wist Miriam van Reijen het snelst de 5 kilometer te volbrengen in 18:30, gevolgd door Els
Raap 22:07, Mirjam Colijn 23:03,
Sharon Sweijd 27:11, Laura van Dulken 27:13, Sharon Nieuwstadt 27:58,
Anja van Leeuwen 32:57 en Sabrina Dekker in 35:46 minuut. Tevens
was het woensdag mogelijk om 3
kilometer te hardlopen: Wim Teeuwen volbracht deze afstand in 19:32
minuut, gevolgd door Gerrit van der
Steeg in 24:45 minuut. De volgende
5 kilometer baanloop bij AVA wordt
gehouden op woensdag 10 juli, aanvang 20.00 uur aan de Sportlaan 43a. Kijk voor meer informatie
(ondermeer de rondetijden) op de
website van de atletiekclub: www.
avaalsmeer.nl.

Atletiekvereniging Aalsmeer

Snelle tijden Corné Timmer
Aalsmeer - Vrijdag 14 juni nam
Corné Timmer, C-junior van AV
Aalsmeer, deel aan een van de Track
Meetings in Utrecht. Op de 1.500
meter verbeterde Corné zich wederom. Zijn tijd is nu 4.24.58 minuten.
Een week later, op 21 juni, liep Corné bij atletiekvereniging Isala ’96 in
Kampen een bijzonder goede Engelse mijl. Voor deze afstand had hij
een tijd nodig van 4.46.22 minuten.

Een dik persoonlijk record voor Corné, maar ook een prima verbetering
van het clubrecord. Overigens werd
deze 15-jarige C-junior derde tussen de senioren! Ondertussen nam
neo-senior Stefan Wolkers deel aan
de Midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos op vrijdagavond 21
juni. Hij liep de 10 kilometer in 37.29
minuten en dit was goed voor een
negentiende plaats.

Triathlon van 16 naar 12

Aalsmeer - Het Oceanus/Multi Triathlon Team heeft de afgelopen twee
weekeinden belangrijke wedstrijden
gehad in de strijd om de Lotto Eredivisie Triathlon, de prestigieuze verenigingscompetitie. Een week geleden
was Amsterdam nog het decor en afgelopen weekend verplaatste het hele circus zich naar Stein (Limburg).
Het team uit Aalsmeer heeft zich in
de competitie inmiddels opgewerkt
van plaats 16 naar de 12e plaats. In
Amsterdam kon het team niet in zijn
sterkste opstelling aan de start verschijnen. Een van de belangrijkste
kopmannen, junior Menno Koolhaas,
deed datzelfde weekend mee aan het
EK Triathlon voor junioren in Alanya (Turkijke). Zijn individuele kansen
gingen hierdoor even voor het teambelang. Bij dat EK deed Menno veel
ervaring op. Na een zware en harde wedstrijd in een sterk startveld
eindigde hij op de 33ste plaats. Een

plek die voor de jonge triathleet zeker naar meer internationaal succes
smaakte. Zijn teamgenoten Jeffrey
Reijnders, Martin en Raymond Pet en
Pieter van der Meer hielden ondertussen in Amsterdam de eer van het
team hoog in de Eredivisie. De wedstrijd vormde ook het NK Sprinttriathlon (750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen) Jeffrey kwam goed uit het water, fietste ook goed mee in de groep,
maar verloor uiteindelijk veel met
lopen. Hij finishte op 36ste plaats.
Slechts veertig seconden achter hem
eindigde Raymond op plek 43 door
een sterk looponderdeel. Broer Martin finishte als 58ste in de Eredivisie.
Pieter van der Meer draaide een mindere wedstrijd en eindigde als 66ste.
Met het opgetelde teamresultaat
kwamen de heren op de 15e plaats in
de daguitslag. Het team zakte daardoor naar de 16e plaats in de tussen-

Open water zwemwedstrijden

Zilver voor Laura en Arjan
Aalsmeer - Het tweede weekend
van het open water zwemmen werd
bepaald door de weergoden en die
waren de zwemmers niet erg gunstig gestemd. Zaterdag 22 juni traden Margreet vd Pol en Laura Staal
aan bij de allereerste open water
wedstrijd in Dordrecht. Deze werd
gezwommen in de havens als wel
de grachten van de binnenstad, wat
weer zorgde voor veel toeschouwers
en een zeer gezellige sfeer. Margreet
begon haar dag met de 1500 meter
vrije slag en ze finishte als achtste.
Daarna stond er nog een 1000 meter vrije slag masters op het menu.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers van 13.30
tot 16.30 uur een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis. Klaverjassen
en jokeren staan op het programma.
Er is ook gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Het klaverjassen
op 20 juni is gewonnen door Jaap
Spaargaren met 5959 punten, gevolgd door Eef van Mourik met 5417
punten en op drie Jaap van Heteren met 5395. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

foutjes en dat is altijd jammer, maar
de groep en trainsters mochten tevreden zijn met wat de groep heeft gepresteerd. In de voorwedstrijden werd
de groep negende en tiende en nu
was een top 6-klassering de doelstelling. Bij de prijsuitreiking bleek dat de
score van 7,200 goed was voor de zesde plaats. Dat is een heel mooie prestatie van de meiden. Zij ontvingen een
diploma als aandenken aan dit NK.

Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart door leden van klaverjasclub De Geluksvogels in het
Dorpshuis. Iedereen, die ook zin
heeft om te komen klaverjassen, is
harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 19 juni is gewonnen door
Theo Roeleveld met 5844 punten,
gevolgd door Ria van Oostwaard met
5406 punten en op drie is Ria van ‘t
Schip geëindigd met 5151 punten.
De poedelprijs was deze keer voor
Bep Enthoven met 3642 punten.

Fietsen met
de OVAK
Aalsmeer - Donderdag 4 juli is
weer de fietstocht vanuit Aalsmeer
van de OVAK pedaalridders. De
tocht is circa 25 kilometer en gaat
dit keer richting Nieuwveen. Vertrek vanaf de parkeerplaats van het
zwembad aan de Dreef in de Hornmeer om 13.30 uur.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Lotusbloemtour levert Menno Koolhaas doet ervaring op bij EK
Oceanus stijgt in Eredivisie
mooie 800,- op
Aalsmeer - Zondag 23 juni is de
bekende Lotusbloemtour gereden.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de kinderen van dit Kinderdagdagcentrum. TTC De Merel organiseert deze jaarlijks en dit was de
31’editie. Ondanks de pittige regenbuien hebben meer dan 50 fietsers de
35, 70 en de 100 kilometer gereden.
Vermoedelijk door de wind en regen

Jaap wint bij
Ouderensoos

Theo wint bij
Geluksvogels

Ritmische gymnastiek:

Aalsmeer -Zaterdag en zondag 15
en 16 juni vond het Nederlands Kampioenschap voor ritmische gymnastiek plaats in Ahoy in Rotterdam. Tijdens dit weekend werden de NK’s gehouden voor meer disciplines van de
KNGU, de gymbond. Het was een gezellige en drukke boel van turners, ritmische gymnasten, trampolinespringers, dansers, etc. Er was overal veel
publiek en dat is zeker voor ritmische gymnastiek best bijzonder. In
hal 3 werden de meeste wedstrijden
voor de ritmische gymnasten gehouden. Zo ook voor de groepen in categorie 3B. SV Omnia had zich hiervoor
geplaatst door middel van twee voorwedstrijden. Aan de baloefening deden Sanne Koopmans, Anahit Oganisjan, Marta Rentenaar, Joan Gerritsen en reserve Gabriëlle Boomhouwer
mee. De afgelopen weken is er met
volle inzet getraind. Het harde trainen
had duidelijk zijn vruchten afgewor-

bied beneden Parijs bleef de bewolking zaterdag en zondag hardnekkig aanwezig, zodat er twee dagen
werd uitgesteld. Het enige wat de leden voor nu kunnen melden is dat
deze duiven maandag om 09.15 uur
gelost zijn, maar de aankomsten te
laat zijn om nog in deze editie te vermelden. Cahors 29 duiven en 7 deelnemers: 1. J.A. van Dijk Aalsmeer, 2.
J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 3.
W.J.C. Grapendaal Aalsmeer, 4. P. v/d
Meijden Aalsmeerderbrug, 5. S. Vonk
Aalsmeer, 6. J. van Ackooy Aalsmeer
en 7. H. Spaargaren Aalsmeer.

Laura tikte aan als tweede in een tijd
van 14.24,41 en Margreet zwom haar
race in 16.44,26 goed voor een vierde plaats. Zondag 23 juni was het de
beurt aan Mijnsheerenland om daar
de 36e editie van de Binnenmaas
open water wedstrijd te organiseren. Margreet zou de dag om 11.00
uur beginnen met de 5 kilometer vrije
slag, deze liep al een minuut of twintig vertraging op door de barre omstandigheden. Met een flinke zijwind
op de Binnenmaas en pittige buien
die er ‘s morgens overtrokken werd
het een race waarbij het oriëntatie vermogen van de zwemmers flink
werd getest. Bij de dames zorgde dat
er zelfs voor dat van de 15 deelnemers er 2 uitstapte en 8 werden gediskwalificeerd wegens het verkeerd
ronden van de boei. Voor Margreet
werd het een flinke race die ze volbracht in 1 uur 31 minuten en 34 seconde. Helemaal verkleumd door de
kou heeft ze haar 1 kilometer masters
laten schieten. Arjan Bellaart mocht

stand. In Stein was er dus werk aan
de winkel om van die een-na-laatste
plaats af te komen. Het team stond
dan ook op oorlogssterkte aan de
start in het Limburgse Stein: Menno Koolhaas, Jeffrey Reijnders, Sander Berk en Martin Pet. De wedstrijd
over de sprintafstand begon gelijk
goed voor het team: Menno en Jeffrey zaten met zwemmen goed mee.
Ze misten wel allebei net de aansluiting met de kopgroep, maar ze wisten allebei hun wedstrijd met een super looponderdeel goed af te maken. Menno liep met zijn 16:10 zelfs
de vijfde looptijd. Hij finishte als 10e
in de Eredivisie. Jeffrey volgde hem
op ruim een minuut op de 16e plaats.
Sander Berk, die tegenwoordig talentcoach is bij de Nederlandse Triathlon Bond, moest zijn talenten voor
zich laten. Hij finishte al 20ste, waardoor de eerste drie van het team
bij de top-20 zaten. Een hele knappe prestatie. Martin Pet maakte het
team compleet met zijn 59ste plaats.
Het team was door deze opgetelde teamprestatie vijfde geworden. In
de tussenstand is het Oceanus Triathlon Team nu daardoor binnen een
week alweer flink gestegen naar de
12e plaats.
het middag programma beginnen
met de 1 kilometer vrije slag masters
en wonder boven wonder klaarde het
op, zelfs de zon liet zich wat vaker
zien, dan bleef alleen de zijwind nog
over. Hij kon net niet bij de kopgroep
blijven wat hem een tweede plaats
opleverde in de categorie 40+ en
een tijd van 13.58,18. Na Arjan was
het de beurt aan Laura en ook zij had
aan deze afstand een hele kluif. Ze
wist ook de tweede plaats te behalen in de tijd van 15.06,87. Na de masters was het de beurt aan de jongste
deelneemster van de Oceanus ploeg,
Nina Bellaart. De 250 meter vrije slag
legde zij af in met een tijd van 6.52.19
en werd hiermee keurig derde. Zus
Amber Bellaart had haar zinnen gezet op de 500 meter schoolslag en ze
deed ze het goed. Ze knalde er een
tijd van 9.56,21 uit wat haar een dik
verdiende vijfde plaats opleverde.
Tot slot ging Arjan het water in voor
de 2 kilometer vrije slag. Net als de
race ervoor kwam Arjan na 750 meter solo te liggen en dan wordt het
een flink gevecht tegen de golven en
stroming. Met een tijd van 28.15,69
en een dertiende plaats was hij dik
tevreden. Volgende week strijken de
zwemmers neer in Scheerwolde.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag
van de OVAK is op woensdag 3 juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 19 juni is gewonnen door Gerrit van der Geest met 5204 punten, op
twee Anton van de Polder met 5029
punten en op drie is Annie Blauwhoff
geëindigd met 4996 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 28 juni is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Het is
de laatste speelavond van dit seizoen, dus komt allen. De eerstvolgende koppelkaartavond in het nieuwe
seizoen is vrijdag 16 augustus. Aanvang vrijdag 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30uur. De uitslagen van het koppelkaarten op vrijdag 21 juni zijn: 1. Erna Noordermeer en Essy van Es’ met.
5665 punten. 2. Lenie en Bep van Netten met 5155 punten. 3. Ben Blom en
Ben Bon met 5083 punten. De poedelprijs was voor Rudolfs en Maaike met
3592 punten. Het jokeren is gewonnen
door Loes met 336 punten.

VVA: onbekende
tegenstanders!
Aalsmeer - De KNVB heeft afgelopen vrijdag de indelingen bekend
gemaakt voor het komende seizoen
2013-2014. Nieuwbakken eersteklasser Aalsmeer gaat de strijd aan met
veel onbekende tegenstanders. De
uitdaging is des te groter. Een indeling in de eerste klasse A in de regio
Utrecht was hoogst aannemelijk, echter de KNVB heeft anders besloten.
Aalsmeer komt komend seizoen uit in
de eerste klasse B met veelal clubs uit
Zuid Holland (district west 2) en zal
dus ver buiten de vertrouwde grenzen spelen. Wel komt de ploeg, dat via
de nacompetitie promotie bewerkstelligde, de kampioen van vorig seizoen
weer tegen: WVHEDW uit Amsterdam.
De overige tegenstanders voor het komende seizoen zijn: Alexandria’66 uit
Rotterdam, BVCB uit Bergschenhoek,
DSO uit Zoetermeer, Forum Sport uit
Voorburg, GHC uit Leiden, Haaglandia uit Den Haag, Nootdorp, RCL uit
Leiden, FC Rijnvogels uit Katwijk aan
den Rijn, Swift uit Amsterdam, Voorschoten’97 uit Voorschoten en Zwaluwen’30 uit Hoorn.
Arno Maarse

