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Zonnepanelen?
Ontvang nu de
BTW retour!

Powered by team Karin Eveleens

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

eveleens.nl

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

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

facebook.com/

Schade?
Welke schade?
Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Nieuw woongebied Zwarteweg,
maar brandweerkazerne blijft!
Aalsmeer - “Een prachtig gebied”,
zo noemde wethouder Jop Kluis
het deelgebied Zwarteweg waarin de gemeente voornemens is totaal zo’n 70 betaalbare woningen te
bouwen. Het betreft de locatie van
de gemeentewerf en de rest van het
terrein hier dat begrensd wordt door
de Burgemeester Kasteleinweg, de
Gloxiniastraat, de Hortensialaan en
de Zwarteweg. Hot item tijdens de
redelijk bezochte informatieavond
afgelopen dinsdag 23 juni in het
gemeentehuis was de brandweerkazerne. Wordt het wonen achter
de kazerne of gaat voor de brandweer een ander onderkomen gezocht worden? De leden van de vrijwillige brandweer kunnen opgelucht adem halen. Er zijn op dit moment geen concrete plannen om de
kazerne te verplaatsen. Hiermee zou
een behoorlijk bedrag gemoeid zijn
en bovendien waar heen dan? “De
kazerne staat er gewoon en blijft er
staan”, zo zei wethouder Kluis resoluut. In het plan gaat wel een mo-

gelijkheid gecreëerd worden dat
bij verplaatsing van de kazerne het
woongebied uitgebreid kan worden.
Maar, zo staat voor nu in de startnotitie: ‘In dit stadium is er geen sprake van verplaatsing van de brandweerkazerne. De kazerne maakt
geen onderdeel uit van het plangebied van de Zwarteweg‘. Ook de
ambulance hulpdienst naast de kazerne blijft vooralsnog haar ‘plekje’
houden. Wel gaat onderzocht worden of de hier staande zendmast
verplaatst kan worden naar het toekomstige busstation aan de overkant van de Zwarteweg (nu nog
voetbalveld). De ontsluiting van de
nieuwe woonwijk is gepland via de
Burgemeester Kasteleinweg, die zo
zei de wethouder ook, afgewaardeerd gaat worden met een aparte busbaan en een weg in dorpsstructuur. Het plan is globaal in te
delen in drie deelgebieden met bebouwing die met de voorzijde langs
de Burgemeester Kasteleinweg gesitueerd wordt, twee onder een kap-

www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

“De kleuren zijn prachtig”

Publiek Aalsmeer Photo
kiest voor ‘Reflectie’
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Aalsmeer - Tijdens het Aalsmeer
Flower Festival konden de bezoekers van het Fort Kudelstaart genieten van duizenden bloemen, prachtig verwerkt door Bob van den Heu-

vel. Maar er was meer. Natuurlijk
kwamen de bezoekers voor het Fort
en de bloemen, maar ook de getoonde schilderijen, bronzen beelden en de keramische vazen wer-

Weet u/jij meer, iets gezien?

Politie zoekt daders van
brandstichting op eiland
Aalsmeer - Op woensdag 17 juni rond half vier in de middag is de
brandweer met de blusboot en een
tankautospuit uitgerukt naar de
Westeinderplassen. Er was een melding binnen gekomen dat er een
boot in brand zou staan. Op een
eiland bleek echter een blokhut in
vuur en vlam te staan. De bemanning van de blusboot heeft de brand
geblust, maar heeft niet kunnen
voorkomen dat de blokhut volledig uitbrandde. Bij de blokhut stonden onder andere tuinmeubels. Ook

deze zijn verloren gegaan. Net voor
de brand zijn bij het eiland drie jongens gezien. Op het moment dat de
eerste rookwolken te zien waren op
het eiland, gingen de drie er in hoge
snelheid vandoor in een zwarte rubberen boot met een oranje zeil, zo
heeft een getuige gemeld bij de politie. Een andere getuige heeft aan
het einde van dezelfde woensdagmiddag mogelijk de drie jongens
zien aanmeren bij het Praamplein.
Twee van hen stapten uit een zwarte boot met oranje zeil, de derde uit

pers en rijtjeswoningen in het middengebied en aan de westzijde twee
onder een kappers die aansluiten bij
het woningtype langs de Hortensialaan. Het programma zou, zo is het
uitgangspunt, moeten gaan voorzien in de lokale, Aalsmeerse vraag.
Eerst is echter het woord aan de inwoners en daarna aan de gemeenteraad hoe de uiteindelijke invulling
wordt. Met de startnotitie wordt de
basis van de invulling gelegd. Er zijn
dus geen tekeningen beschikbaar
met type woningen en indeling van
de nieuwe wijk. Dit is nog een ‘witte vlek’. Inwoners kunnen tot 8 juli
reageren op het plan. Alle adviezen
en reacties gaan gebundeld worden
en aan de hand van deze wensen en
die van de gemeenteraad (behandeling op 10 september) gaat een
bestemmingsplan gemaakt worden.
De verwachting is het plan begin
2016 gereed is, waarna medio 2016
de bouw kan starten en de oplevering eind 2017, begin 2018 plaats
kan vinden.
den bewonderd evenals de tentoongestelde foto’s. De vakjury van
Aalsmeer Photo had uit de ingezonden foto’s 25 foto’s geselecteerd die
waren te zien tijdens het zeer geslaagde weekend van 20 en 21 juni.
Het publiek werd uitgenodigd om
de foto te kiezen die in hun ogen
in aanmerking kwam voor de mooiste foto. Met 19 stemmen werd er
gekozen voor ‘Reflectie’ van de uit
Alkmaar afkomstige fotograaf Pim
van Raalte. Pim is geen onbekende
voor Aalsmeer Photo, hij won eerder
de vakjuryprijs. Michaël Glanz krijgt
namens Aalsmeer Photo een mooi
boeket bloemen, omdat hij naar de
mening van de jury het mooist wist
te verwoorden waarom de winnende foto zijn keuze was: “Wat kan zo
een kleine reflectie zo groot zijn, geweldig! Ook de kleuren zijn prachtig!” Goede tweede is Yvonne van
Haaften met haar foto ‘Waiting for a
flower’, deze foto kreeg 15 voorkeurstemmen. “Mooiste interpretatie
van het thema en gave kleur”, aldus
het publiek. Ook de foto van Kick
Spaargaren werd veelvuldig gekozen. “Prachtig vertekend beeld”, zo
werd gezegd. De 25 foto’s zijn tot
half augustus te bekijken in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Een
aanrader!
Janna van Zon
een rode aluminiumboot met een
stuur in het midden. Deze jongen
is ongeveer 1.80 meter lang, heeft
een slank postuur, droeg zijn haar
in een scheiding en zijn voortanden staan niet recht. Uit de zwarte of donkergrijze boot stapten een
blanke jongen van rond de 1.70 meter lang met kort haar. De andere
jongen is ook ongeveer 1.80 meter en heeft een licht getinte huid.
Hij droeg een tas gekruist over zijn
schouder. Mogelijk zijn dit de daders, maar het kan natuurlijk ook
dat zij getuige zijn geweest van de
brandstichting. De politie hoopt dat
de jongens zich melden. Ook hoopt
de politie nog meer informatie van
getuigen te krijgen. Contact opnemen kan via 0900-8844.
Foto: Yvonne van Doorn

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Wethouder Beheer Ad Verburg en leden van werkgroep Seringpark krijgen
uitleg over de werkzaamheden.

Renovatie volgens oorspronkelijk plan

Seringenpark op de schop!
Aalsmeer - Grote hekken, bergen
zand en een tot op het bot weggemaaid gazon geven aan dat er nogal
wat aan de hand is in het Seringenpark. Nadat een ingenieursbureau
een onderzoek had gedaan naar de
bodemgesteldheid en de waterhuishouding in het park en ook naar de
gezondheid van bomen en struiken
is gekeken, is er een plan van aanpak gemaakt. Deze winter is de beschoeiing van de waterpartijen gereedgekomen en vorige maand zijn
de bruggen vernieuwd. Nu is de drainage en de grondverbetering van
de gazons aan de beurt. Dat houdt
wel in dat deze zomer het park veel
minder intensief gebruikt kan worden om te voetballen, te picknicken
en de hond te laten rennen. Er is al
een aantal zieke bomen gerooid en
binnenkort zullen ook de hoge lijsterbessen bij de brug er aan moeten
geloven. Dat is jammer, maar na 65
jaar is de fut er uit. Op die plaats zullen weer nieuwe lijsterbessen worden geplant.
De Werkgroep Seringenpark e.o.
pleit al ruim drie jaar voor een grondige renovatie van het park. Dit bijzondere park met zijn unieke collectie seringen heeft gelukkig de status van gemeentelijk monument gekregen. De Werkgroep is ook blij
dat deze door de gemeente betrokken wordt bij de plannen voor de
komende werkzaamheden. Een aantal leden van de Werkgroep heeft
met onder andere de landschapsarchitect die het werk begeleidt een
rondgang gemaakt door het park.
Er is daarbij vooral gekeken naar de
plantvakken. Sommigen zullen wat
groter worden zodat seringen en rozen meer licht krijgen. Anderen krijgen een beplanting die meer past bij
het oorspronkelijke plan uit eind jaren veertig van de ontwerper van het

park: tuinarchitect Broerse. De grote vijver aan de kant van de Ophelialaan wordt ontdaan van de oeverbeplanting zodat er meer zicht is op
water en park. En het oorspronkelijke prunuslaantje aan de westkant
wordt weer in oude glorie hersteld.
Wethouder Beheer Ad Verburg: “Begin 2013 is na een raadsmotie nader onderzoek gedaan in het park.
Het onderzoek gaf aan dat voor een
duurzaam behoud van het park en
de seringencollectie vergaande onderhoudsmaatregelen
noodzakelijk zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn de maatregelen voor het park vastgesteld. Het is
goed om te zien dat het park weer
toekomstbestendig wordt gemaakt.
Maar wel met het ontwerp en het
beplantingsplan van Broerse als
basis voor het park.” De gemeente
heeft oude tekeningen en beeldmateriaal gevonden van het oorspronkelijke ontwerp en wil hier zo veel
mogelijk recht aan doen.
Zes tot acht weken
Nu worden de gazons gedraineerd,
opgehoogd, bewerkt en opnieuw ingezaaid. De gazons zijn 6 tot 8 weken niet toegankelijk. Aan hondenbezitters vraagt de gemeente hun
hond tijdelijk op een andere plek uit
te laten, bijvoorbeeld aan de andere
kant van de dijk. Na 6 weken wordt
het nieuw ingezaaide gras langzaam
weer zichtbaar. Vervolgens wordt
begin 2016 in samenspraak met de
Seringenwerkgroep en de Historische Tuin de beplanting (plantvakken en bomen) in het park verbeterd. Al met al een grondige en kostbare renovatie met vooral deze zomer aardig wat overlast maar uiteindelijk kunnen inwoners straks weer
trots zijn op een mooi en gezond Seringenpark.
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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. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 28 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag tienerdienst om 10u. met
dhr. Eric Wegman. Tevens crèche en
peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Spreker: Klaas
van Denderen. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met ds. J.
Markus en 16.30u. met ds. J. Maliepaard.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Yko van
der Groot. Collecte voor Jeannette
Noëlhuis. Opvang 0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. gezinsdienst met ds. J.
van Popering. Tevens kinderdienst
en Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist: M.
Noordam. Om 17u. kampdienst met
dhr. S. van Groningen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. jeugddienst
met dhr. H. v/d Maat. Organist H.
van Noord.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker: Michelle van Dusseldorp. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J. Schelhaas uit
Zwolle en 18.30u. met ds. C.D. Affourtit uit Amsterdam.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof eucharistieviering met L. Seeboldt. Zon-

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Brugklas Westplas organiseert
evenement voor FSHD
Aalsmeer - Op 17 juni hebben burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Onderwijs Gertjan van der
Hoeven een cheque van 500 euro uitgereikt aan Rico Dijkstra uit
de businessklas van de Westplas
MAVO.
De klas van Rico had op het schoolplein een groot springkussenevenement georganiseerd om geld op het
halen voor een goed doel: onderzoek naar de ongeneeslijke spierziekte FSHD waar de vader van Rico aan lijdt. De burgemeester en de
wethouder prezen de klas voor hun

fantastische initiatief om iets voor
een goed doel te doen. De klas had
het evenement helemaal zelf georganiseerd en ook zelf sponsors benaderd. In dat kader ging een aantal
leerlingen de week daarvoor langs
bij wethouder van der Hoeven. De
gehele opbrengst van het evenement gaat naar FSHD Stichting en
het Prinses Beatrix Spierfonds die
de krachten hebben gebundeld
om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing en verbetering van de kwaliteit
van leven van FSHD patiënten.

Burgemeester Nobel, Ronald en Rico Dijkstra, wethouder van der Hoeven en
Kees van der Graaf, voorzitter FSHD Stichting.

7 Jongelui ‘kopje onder’ in de Poel
Aalsmeer - Zondag 21 juni om
11.00 uur was het druk op het surfeiland. Zo’n 150 mensen waren er
aanwezig om getuige te zijn van het
dopen van zeven jonge mensen van
de Alphakerk in de poel. Na een korte dienst in het uitpuilende Dorpshuis in Kudelstaart (de thuisbasis
van de Alphakerk) ging er een colonne auto’s naar het surfeiland. Het
kostte even voordat iedereen een
parkeerplekje had gevonden, maar
daarna verzamelde men zich voor
het clubhuis van de surfvereniging.
Ondertussen werd het net droog. Er
was een korte inleiding over de doop
van de Here Jezus zelf, zoals dat beschreven staat in de Bijbel in Marcus hoofdstuk 1 vers 9 en 10. Daarna hoorde men de jongelui een voor
een zeggen, waarom ze gedoopt
wilden worden. De een vond het tijd
worden, een ander had er lang over

nagedacht om Jezus te gaan volgen.
Zo had ieder zijn eigen reden om
deze keus te maken. Daarna gingen
ze het koele water van de Westeinder in en werden gedoopt. Ze kregen een getuigschrift dat ze gedoopt
waren met een bij hen passende Bijbeltekst. Nadat ze omgekleed waren
was er tijd voor felicitaties en koffie.
In het najaar zal er nog een doopdienst worden gehouden. Wie weet
wel weer in de Westeinder.
Wil je erbij zijn of misschien heb je
zelf ik het idee dat het nu wel eens
tijd wordt om je te laten dopen?
Houdt dan de website van de Alphakerk (www.alphakerk.nl) in de gaten
of kom eens langs in het Dorpshuis
in Kudelstaart op zondagmorgen om
10.00 uur. Voor meer info kun je je
gegevens achterlaten op info@alphakerk.nl.

De bruid en ‘haar mannen’
Aalsmeer - Zaterdag 20 juni was
een bijzondere dag voor het CDA
Aalsmeer en Kudelstaart. In het gemeentehuis is het CDA raadslid
Marlon Kreeft in de echt verbonden
met Roy van Diemen. Het huwelijk
werd voltrokken in een afgeladen
raadzaal van het gemeentehuis. Als
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voltrok wethouder

Ad Verburg het huwelijk. Hij deed
dit op een geweldig humoristische
wijze. Na afloop van de huwelijksvoltrekking ging het bruidspaar op
de foto met de fractie van het CDA
Aalsmeer en Kudelstaart. Op de foto staat de stralende bruidegom Roy
van Diemen (vierde van links) vlak
achter zijn schitterende bruid, mevrouw Marlon van Diemen-Kreeft.

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Twee bosuiltjes in de tuin

dag 10.30u. in Karmelkerk eucharistievering met L. Seeboldt m.m.v.
Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst
met Krzysztof. Donderdag 2 juli in
Karmelkerk 9.30u. euch.viering.

Aalsmeer - “De laatste nachten liggen we wakker van een snerpend
geluid. Ik dacht aan roofvogels, maar
wat schetste mijn verbazing toen ik
vanmorgen mijn gordijnen opendeed? Twee bosuiltjes, zomaar vlak
bij mijn balkon! Zomaar in Aalsmeer!
Ze zijn prachtig”, laat Heleen Baarse
enthousiast weten.“Wij maken toch
best veel herrie, want onze tuin ligt
aan ons autobedrijf, maar deze twee
trekken zich er niets van aan. Geweldig, hè?”, besluit de bewoonster
van de Oosteinderweg.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 15.30u. Patroonsfeest H.H.
Petrus en Paulus. Organist: Eveline
Jansen uit Utrecht. Om 17u. concert
door Eveline samen met Mike Maurer op alpenhoorn.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. Sint Janviering met J.
Hoekstra met m.m.v. dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
September tot en met april.

Cheque van 1380 euro van
OSA voor Antoniusschool
Kudelstaart - Leerlingen van de
RK Antoniusschool hebben door
middel van heitje voor een karweitje 1.380 euro opgehaald voor de
stichting van Joke van der Zwaan:
Sapana Village Social Impact SVSI
in Nepal.
Dit geweldige initiatief kon de gemeente Aalsmeer via de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking

Vazen vermist
Aalsmeer - Na afloop van het
Aalsmeer Flower Festival mochten de bloemen en planten op het
Molenplein gratis worden meegenomen. Dit gold onder andere voor
een groot aantal prachtige gele rozen die voor Korenmolen De Leeuw
stonden. Helaas is het daar niet bij
gebleven. Ook de grote kunststof
vazen zijn door iemand (of meerdere mensen) ongevraagd meegenomen. Deze waren privébezit van een
van de organisatoren. Wellicht is er
sprake van een misverstand. De organisatie wil degene(n) die de vazen heeft meegenomen, dringend
verzoeken om deze terug te brengen. Het gaat om 8 grijze kunststof vazen. Afgeven kan bij de molen, geopend op dinsdag- en zaterdagmiddag, of neem contact op met
06-13123301.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 juli houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in
huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 26 juni
om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Oud papier in
Rijsenhout

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.

sinds 1888

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

Aalsmeer belonen met een verdubbeling van deze 1380 euro. Petje af
voor deze kanjers van de Antoniusschool. Ook de OSA-subsidie aan
de Antoniusschool gaat gebruikt
worden voor hulp aan Nepal. Meer
informatie is te vinden op: www.
svsi.com. Meer weten over OSA?
Kijk dan op website: www.osaaalsmeer.nl.

Begra Bijbelstudie
Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 20u. September tot en met mei.

COLOFON

Rijsenhout - Zaterdag 27 juni gaan
de leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer oud papier
ophalen in Rijsenhout. De lopers hopen natuurlijk weer op medewerking
van alle inwoners. Gaarne het papier
in tilbare dozen aan de rand van de
weg plaatsen. De opbrengst van het
oud papier komt ten goede aan beide verenigingen. In verband met de
zomervakantie wordt er in de maand
juli geen oud papier opgehaald. Na
de zomervakantie is de eerst volgende ophaalronde 29 augustus.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
oplAgE: 17.500
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPeningstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPeningstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insPreken in de commissieVergadering
oVer een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

BePerkte dienstVerlening Bij Balie
Bouwen&Vergunningen en Balie BedrijVen
tijdens ZomerPeriode
Tijdens de zomerperiode is de dienstverlening bij de Balie
Bouwen & Vergunningen en Balie Bedrijven beperkt. Van 6
juli t/m 14 augustus kunt u (in het raadhuis van Gemeente
Amstelveen) tijdens de openingstijden op inloop terecht
voor:
- het inzien van bouwdossiers uit het archief;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen met betrekking tot vergunningvrij bouwen kunt
u 24 uur per dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al
uw overige vragen, zoals adres specifieke en specialistische
vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen, kunt u een afspraak maken via 020–5404911.
te Verwijderen auto
Op het parkeerterrein van de Rechtsbuitenstraat te Kudelstaart staat al geruime tijd een defect voertuig merk Citroën
Berlingo, kleur rood, voorzien van het Poolse kenteken ELA
15XY. Zowel de gemeente als de politie hebben geen eigenaar van dit voertuig kunnen achterhalen; dan wel heeft de
eigenaar geen actie ondernomen het voertuig te verwijderen.
Ter voorkoming van excessen heeft de gemeente het voornemen dit voertuig op 30-06-2015 te verwijderen en tijdelijk
op te slaan, waarna het voertuig zal worden vernietigd. Voor
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen 020-5404911 en vragen naar het team Handhaving
Openbare Ruimte.
cyclomedia rijdt rond om foto’s te maken
Van 1 juli tot 1 september kunt u deze auto tegenkomen. In opdracht
van de gemeente maakt
Cyclomedia 360 graden
panoramafoto’s vanaf
de openbare weg. Deze
foto’s worden gebruikt
voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van
de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving en handhaving van openbare orde & veiligheid. De opnames worden uitsluitend gebruikt binnen het
kader van activiteiten die passen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
De opnamen zijn niet toegankelijk via internet of anderszins
openbaar opvraagbaar, tenzij privacygevoelige informatie
zoals herkenbare personen en/of kentekens van voertuigen
onherkenbaar zijn gemaakt. Voor meer informatie of vragen
kunt u terecht bij www.cyclomedia.com
Bekendmaking Van het aanwijZingsBesluit
seksinrichtingen en escortBedrijVen
Het college maakt bekend dat hij in de vergadering van 4
mei 2015 het aanwijzingsbesluit “seksinrichtingen en escortbedrijven” heeft vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit is
genomen in vervolg op de wijziging van hoofdstuk 3 van de
APV Aalsmeer en heeft als grondslag de artikelen 3:4 en 3:10
APV Aalsmeer.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t.
Inwerkingtreding: het aanwijzingsbesluit treedt in werking
op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
Bekendmaking Verordening tot wijZiging Van
de algemene Plaatselijke Verordening gemeente
aalsmeer (ProstitutieBeleid)
Het college maakt bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 4 mei 2015 de “Verordening tot wijziging van
de APV Aalsmeer” heeft vastgesteld. Met dit besluit zijn een
aantal in het verleden vervallen artikelen inzake het prostitutiebeleid weer toegevoegd aan hoofdstuk 3 van de APV
Aalsmeer en zijn andere artikelen geactualiseerd. Als gevolg
hiervan is de wettelijke basis van het prostitutiebeleid Aalsmeer weer up-to-date.
Inhoud: de toevoegingen c.q. wijzigingen in hoofdstuk 3 van
de APV Aalsmeer zien op de volgende artikelen:
A. Artikel 3:10 (sekswinkels);
B. Artikel 3:4 lid 1;
C. Artikel 3:4 lid 2.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Inwerkingtreding: de verordening tot wijziging van de APV
gemeente Aalsmeer treedt in werking op de achtste dag na
die waarop zij is bekend gemaakt.
Bekendmaking nadere regels Voor
seksinrichtingen en escortBedrijVen
Het college maakt bekend dat hij in de vergadering van 4 mei
2015 de nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven heeft vastgesteld. Naast de wijziging van hoofdstuk 3
van de APV Aalsmeer alsmede het vaststellen van het aanwijzingsbesluit “seksinrichtingen en escortbedrijven “wordt met
deze nadere regels het prostitutiebeleid van de gemeente
Aalsmeer gecompleteerd.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t.
Inwerkingtreding: de nadere regels treden in werking op de
achtste dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

wet algemene BePalingen omgeVingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034095), afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur voor 6 personen (ontvangen 18 juni 2015);
- Herenweg 66 (Z-2015/034342), het legaliseren van een
botenhuis (ontvangen 19 juni 2015);
- Koningsstraat 94 (Z-2015/033902), het aanleggen van
een in/uitrit aan verbindingsstraat tussen Koningsstraat
en achterliggende parkeerterrein (ontvangen 17 juni
2015);
- Roerdomplaan 93 (Z-2015/034329), het wijzigen van de
woning voor (ontvangen 19 juni 2015).
rectificatie
- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het verbouwen en vergroten van de woning (ontvangen 4 juni 2015).
het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034099), melding brandveilig
gebruik m.b.t. kamergewijze verhuur van 5 of meer woonheden (ontvangen 18 juni 2015);
- Montiverdilaantje 9 (Z-2015/033624), het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 juni
2015);
- Violenweg 26 (Z-2015/033753), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (ontvangen
17 juni 2015);
- Zwarteweg 116 (Z-2015/033809), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvangen 17
juni 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2015/024797), Het plaatsen van
een reclamebord (verzonden 23 juni 2015);
- Kaperstraat 45 (Z-2015/025747), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 22
juni 2015);
- Stuurboordstraat 6 en 6A (Z-2015/024636), het realiseren van een tijdelijke dam en uitrit (verzonden 22 juni
2015);
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/023365), het vergroten van
de 1e verdieping met een verkeersruimte aan de voorzijde
(verzonden 19 juni 2015).
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Primulastraat 28 (Z-2015/012476), het vergroten van de
woning (verzonden22 juni 2016).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 93 (Z-2015/033618), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 17 juni 2015);
- Monteverdilaantje 9 (Z-2015/033624), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden17 juni
2015);
- Oosteinderweg 265 (Z-2015/033043), het verwijderen
van asbesthoudende dakplaten (verzonden 16 juni 2015);
- Rietgorsstraat 77 (Z-2015/033613), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 18 juni 2015);
- Violenweg 26 (Z-2015/033753), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (verzonden
18 juni 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Jasmijnstraat 35 (Z-2015/032275), het gedeeltelijk slopen van 2 zorgwoningen Ons Tweede Thuis (verzonden 16
juni 2015);
- Zwarteweg 116 (Z-2015/030259), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (verzonden 18
juni 2015).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/028549) Culinair Aalsmeer
op 5 juli 2015 (ontvangen 20 mei 2015).
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/033387) Ride for the Roses op
6 september 2015 (ontvangen 15 juni 2015).
- Drie kolommenplein 1 (Z-2015/029947) Vitaliteit 50+
Markt op 3 oktober 2015 (ontvangen 29 mei 2015).
- Arianestraat (Z-2015/032637) Buurtbarbecue De Brink
op 22 augustus 2015 (ontvangen 11 juni 2015).
- Catharina Amalialaan 66D (Z-2015/032644) Landenfeest
op 4 september 2015 (ontvangen 11 juni 2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Westeinderplassen (Z-2015/025323) Plaspop Aalsmeer
2015 op 20 juni 2015 (verleend 16 juni 2015);
- Surfeiland (Z-2015/012147) Oude Deuren Surfcup op 5
juli 2015 (verleend 17 juni 2015);
- Pontwegsloot, Ringvaart, Haarlemmermeer, Westeinderplassen, diverse doorvaarten en sloten, finish op Praamplein (Z-2015/011585) Pramenrace Aalsmeer op 12 september 2015 (verleend 16 juni 2015);
- Dreef 5 (Z-2015/025852) Bok Zorb Bubble Voetbal Competitie op 20 juni 2015 (verleend 17 juni 2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
exPloitatieVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 153 (Z-2014/068812), restaurant Bamboehof (verleend 22 juni 2015).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Westeinderplassen (Z-2015/030875) Jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30 op 28 juni 2015
(ingetrokken 22 juni 2015)
ter inZage
t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.”
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 214
t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thailandlaan (met bijbehorende stukken)
t/m 30-07-15 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden (met bijbehorende stukken)
t/m 05-08-15 Aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 05-08-15 Verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer
(prostitutiebeleid)
t/m 05-08-15 Nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven
Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Weer divers (familie)filmaanbod

AGENDA

Minions kindermiddag in
Crown Cinema zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
27 juni organiseert Crown Cinema
een Minions kindermiddag ter gelegenheid van de première van deze
nieuwe animatiefilm voor de jeugd!
Er komt een springkussen en een
suikerspinkraam en natuurlijk wordt
de film vertoond. Kom gezellig langs
om 12.45 uur of om 14.45 uur en zie
als een van de eerste de film, die zo
goed als zeker een kaskraker gaat
worden! Vanaf 11.30 uur is de foyer van Studio’s Aalsmeer helemaal
omgetoverd in Minion-style en worden alle jeugdige bezoekers verwelkomd met een glaasje limo en zakje
popcorn! Snel kaarten voor dit uitje
reserveren is een aanrader, de verkoop gaat hard.
Het verhaal van de ‘Minions’ begint
miljoenen jaren geleden, toen een
Minion niet meer was dan een eencellig geel organisme. Door de jaren
heen zijn ze geëvolueerd tot hulpjes
van de meest verschrikkelijke slechteriken. Helaas waren ze niet zo

succesvol in het uitvoeren van hun
taak en raakten ze werkloos. Eén
Minion, genaamd Kevin, heeft een
idee: samen met de rebelse Stuart
en de schattige Bob gaat hij op zoek
naar een nieuwe slechterik om te
assisteren. De drie vrienden raken
verzeild in een spannend avontuur.
Uiteindelijk belandt het vrolijke gele trio in Londen, waar zij hun grootste uitdaging aangaan: het redden
van alle Minions. Zondag 28 juni te
zien in Crown Cinema om 11.00 uur
en om 14.45 uur en op woensdag 1
juli vanaf 14.45 uur.
Ook onder andere in de bios aan de
Van Cleeffkade 15: ‘Spangas in actie’, ‘The Imitation Game’, Jurassic
World’ (3D), ‘Apenstreken’ en ‘Big
Hero 6’. Kijk voor het volledige programma en alle filmtijden op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserveren
kan via 0297-753700 of info@crowncinema.nl en te koop in de gezellige
biosbar in Studio’s Aalsmeer.

Bacchus sluit seizoen met
Blue Stone Bluesband
Aalsmeer - Aan elk seizoen komt
een eind zo ook aan het cultureel
seizoen 2014/2015. Met weemoed
kijken de vrijwilligers van Bacchus terug op weer een zeer geslaagd seizoen in het culturele café
aan de Gerberastraat. De komende
twee maanden ‘gewoon’ even rust
om dan vanaf 4 september weer te
gaan knallen met een gevarieerd
programma met muziek, cabaret en
meer.
Vrijdagavond 26 juni wordt het seizoen in stijl afgesloten met de Blue
Stone Bluesband. Deze band komt
uit de buurt en is opgericht door gitarist Ron Prins en bassist Berry Rudolph. Ze hadden zin in een bandje waarin ze hun favoriete muziek,

de blues, konden spelen. De huidige bezetting met drummer Giuseppe Quiroli en zanger en harmonica
speler Ian Dole dateert van 2010.
De mannen zijn geïnspireerd door
de bluesrock van de jaren zestig en
begin zeventig en ze spelen nummers van onder andere Muddy Waters, John Mayall, Eric Clapton, Jini Hendrix, maar ook meer recent
materiaal van Stevie Ray Vaughn
en Joe Bonamassa. Een strakke ritmesectie, bluesy gitaar en gruizige vocalen zijn de ingrediënten van
de Blue Stone Bluesband. Kortom,
een avond genieten van dampende
blues! Bacchus gaat open om 21.00
uur, aanvang concert: 21.30 uur. Entree: Uw gift

Hit Me, Hucksters, Bad Habit en Flat Out

Bandjesavond op 4 locaties
in het Centrum zaterdag
Aalsmeer - De laatste zaterdag van
juni is traditiegetrouw de dag waarop Bandjesavond plaatsvindt. Zaterdag 27 juni is het dan ook weer
tijd voor dit evenement met live muziek in de dorpskern van Aalsmeer.
Op vier plaatsen in het centrum spelen bands en draaien dj’s. De avond
start om 20.30 uur. Bandjesavond
wordt georganiseerd door vier horecazaken en ondernemersfonds
Meer Aalsmeer. Elke horecagelegenheid is verantwoordelijk voor
een locatie. In de Zijdstraat brengt
café de Praam de vijfkoppige feestband ‘Hit Me’ op de planken. Deze
jonge jongens en dame spelen een
gevarieerd repertoire, van funk tot
dance en van pop tot groove. Met
veel energie en liefde voor de muziek zorgen zij voor een goede sfeer.
Er mag gedanst worden! Vrolijke
klanken zijn er op deze locatie ook
van dj Bert.
De band bij café bar Joppe op de
hoek Marktstraat met de Weteringstraat behoeft eigenlijk nauwelijks introductie. De ‘Hucksters’
is een vaste gast op Bandjesavond
en speelt ook bij veel andere evenementen in Aalsmeer en omgeving,
zoals vorige week nog bij Plaspop.
Vervelen doet hun muziek nooit.
Passie en plezier spatten van de
optredens af, waarbij de ene rockklassieker de andere opvolgt. In de
Dorpsstraat wordt de muziek verzorgd door coverband ‘Bad Habit’,
afgewisseld met de welbekende dj-

kunsten van Kees Markman. ‘Bad
Habit’ bestaat uit vier heren en twee
dames. De zangeressen worden ondersteund door gitaar, basgitaar,
drums en twee saxofonisten. Samen
brengen zij de leukste popnummers
van de afgelopen 25 jaar ten gehore.
Op het Raadhuisplein verzorgt De
Jonge Heertjes een podium. Muziek
is er van ‘Flat Out’. Deze energieke
en ruim bezette coverband nam al
verschillende cd’s op en heeft dan
ook meer dan voldoende ervaring
om de stemming er goed in te brengen. Het belooft dan ook een feestje te worden op het Raadhuisplein.
Drankjes en hapjes
Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor een drankje. Het Wapen van Aalsmeer serveert een heerlijk sateetje of een
broodje hamburger, maar ook op
andere plekken zijn lekkere snacks
verkrijgbaar. Uiteraard bevinden
zich ook toiletten in de nabijheid
van de verschillende podia. 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.
Bandjesavond start om 20.30 uur en
duurt tot 01.00 uur. Voor meer info:
www.aalsmeercentrum.nl.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
Woensdag 1 juli met ‘Magic Mike XXL’

Rooie oortjes tijdens de
Ladies Night in Studio’s
Aalsmeer - Tijdens de 20e editie van de Ladies Night in Studio’s Aalsmeer op woensdag 1 juli aanstaande garandeert ‘Magic
Mike XXL’ alle dames rode oortjes. Drie jaar na de eerste bioscoop
hit ‘Magic Mike’, komt nu het vervolg uit: ‘Magic Mike XXL’. Net als
in het eerste deel, is ook in deze film
meer dan genoeg mannelijk schoon
te bewonderen. De suggestieve
dansmoves en stripacts brengen
bij de meeste dames gegarandeerd
het hoofd op hol. De Ladies Night in
Studio’s Aalsmeer is een unieke totaalbeleving met een gezellig markt-

plein vol fashion, beauty en accessoires, live muziek in de pianobar,
een spannende verrassingsact, de
Magic Mike XXL film in het theater
én goed gevulde goodiebags.
“Alle elementen voor een mooie
avond zijn aanwezig”, ligt de organisatie toe. De Ladies Night begint om 18.00 uur met een diner en
rond 22.00 uur vangt de afterparty aan. Indien het diner wordt overgeslagen, dan is men vanaf 19.00
uur welkom in de foyer van Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Boeken kan rechtstreeks via: www.
studiosaalsmeer.nl/bioscoop.

Met Robert Leroy en Wolter Kroes

Nederland Muziekland in
Studio’s Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Heb je zin in een indoor festival? Een feestje met Nederlandse top artiesten? Aanstaande zondag 28 juni is er van half twee
’s middags tot half negen ’s avonds
een heus volksfeestje te beleven
in Studio’s Aalsmeer. In een aantal
ruimtes zullen onder andere Django
Wagner, Robert Leroy, Wolter Kroes,
Thomas Berge en Jacques Herb acte de présence geven, maar ook kun
je genieten van LA the Voices, John
de Bever, Jeffrey Heesen, Vinzzent,
Gents en Sieneke.
Nick Nielsen, presentator van het
programma dat de laatste tijd werd
opgenomen in de Studio’s en uitgezonden op SBS6, wijst er in een
telefonisch interview vooral op dat
het een slotfeestje is ter gelegenheid van het einde van het opnameseizoen: “Je moet het dus meer zien
als een feestje voor de artiesten. Zij
staan centraal. En wat hebben wij
een práchtig seizoen gehad zeg. We
hebben hiervoor derhalve de gasten
speciaal uitgenodigd om dit samen

met ons en met hun fans te vieren.
Een minifestival als het ware, want
ze treden allen minimaal een half
uur op. Uiteraard worden er wel opnames gemaakt die gebruikt zullen
worden, maar de artiesten nemen
dit keer nóg meer de tijd om met
publiek op de foto te gaan, handtekeningen uit te delen en een drankje te drinken. In de Big Apple en in
DownTown zullen de optredens de
hele dag plaatsvinden in een ongedwongen sfeer. De bars zijn geopend!” Entreekaarten voor dit Nederland Muziekland volksfeestje
kunnen aangeschaft worden aan de
deur, maar iets goedkoper is het om
via www.ticketpint.nl te bestellen
en zelfs vakantieveilingen. Nick tot
slot: “Als je vijftien fantastische Nederlandse artiesten live in actie wilt
zien op één dag, dan moet je gewoon komen. Dit evenement geeft
zoveel sfeer aan je zondag.” Studio’s
Aalsmeer, van Cleeffkade 15.
Door Miranda Gommans

Muziek
Vrijdag 26 juni:
* Bluesbone Bluesband in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 27 juni:
* Bandjesavond in Centrum met optredens bij diverse horeca v/a 21u.
* Danceavond met dj in feesterij de
Bok, Dreef vanaf 22u.
Zondag 28 juni:
* Nederland Muziekland in Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade van 13.30
tot 20.30u.
* Mason Rack Band in The Shack,
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Maandag 29 juni:
* Zomerconcert Flora in Snoekbaarsstraat van 19.30 tot 20.30u.
Op 6 juli in Kudelstaart in Zonnedauwlaan.
Dinsdag 30 juni:
* Open repetitie Davanti in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 21u.
Woensdag 1 juli:
* Ladies Night in Studio’s Aalsmeer
met film, livemeuziek en meer vanaf
18u (met diner) of 19u.
3 tot en met 5 juli:
* Jazz bij Nieuwe Meer, Stommeerweg met Saskia Laroo, Pieter van
Santen en o.a. Michael Varekamp.
Vrijdag vanaf 21u., zaterdag om 16u
en om 21u. en zondag vanaf 16u.
Films
Zaterdag 27 juni:
* Minions kindermiddag met film,
springkussen en meer in Crown Cinema. Om 12.45u. en om 14.45u.
Tot en met 2 juli:
* Jurassic World, Cinderella, Bibi &
Tina, Astrix & Obelix, Home, Jack
bestelt een broertje, Wiplala, De
Ontsnapping, Apenstreken en The
Imitation Game in Crown Cinema,
Van Cleeffkade.
Exposities
Vanaf 27 juni:
* Expositie Amazing Amateurs 4.
Opening zaterdag 16u. in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat 9 door burgemeester Jeroen Nobel. Tot en met
16 augustus Open: Donderdag tot
en met zondag 14 tot 17u.
Zaterdag 27 juni:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open
van 11 tot 16u. T/m 28 november.
27 en 28 juni:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ en zaterdag veiling

vanaf 15u. in Historische Tuin, ingang Praamplein. Open zaterdag en
zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
vanaf 12u.
Juni:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met eind juli:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en
Bergit in gemeentehuis.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Diversen
Vrijdag 26 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
26 juni t/m 5 juli:
* Westeinder Water Week met zeilwedstrijden, optredens, kinderactiviteiten en aquapalooze (2 juli vanaf
18u.). Vrijdag 26 juni bootje bouwen
voor kinderen op surfeiland vanaf 9u. Zaterdag en zondag zeilwedstrijden op de Poel.
Zaterdag 27 juni:
* Open dag OostOogst, Aalsmeerderweg 265 van 10 tot 16u.
* Proefvaren, varen en dineren op
Westeinder, met Lions Club Ophelia
vanaf 15.30u.
Woensdag 1 juli:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Waterskiën en wakeboarden op
surfeiland v/a 13u. en Poeloversteek
(6,1 km zwemmen) v/a 19u.
Donderdag 2 juli:
* OVAK fietstocht. Vertrek 13.30u. bij
zwembad aan de Dreef.
Vrijdag 3 juli:
* Lezing Dolores Thuis ‘Het huis aan
de Sont’ in het Boekhuis, Zijdstraat
12 vanaf 20u.
Vergaderingen
Donderdag 25 juni:
* Raadsvergadering over jaarrekening en lentenota in gemeentehuis
vanaf 19u.
Donderdag 2 juli:
* Raadsvergadering over lentenota en meicirculatie in gemeentehuis
vanaf 20u.

AANBIEDING:

NIEUW:

Stevige lessenaar
'Boston'
€ 16,95
KOOPJE:

Akoestische gitaarversterker 'Cort'
(60W) € 268,TIP:

Mini mondharmonica Diverse schoonmaaksets
voor (bas)gitaren
van Hohner 'Puck'

€ 6,50

en blaasinstrumenten

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

Thema Commercials, géén reclame

Veranderingen op komst
bij ‘Snellen’ pramenrace
Aalsmeer - De geruchten die al enkele weken gonsden zijn waar. De
Stichting Pramenrace In Ere, gaat
een aantal veranderingen doorvoeren. Vooralsnog heeft dit alleen
met de categorie Snelheid te maken. “Ja, de snelle jongens zijn een
soort proefkonijnen”, aldus Jochem
van Leeuwen. “We hebben grootste
plannen om deze toch wel zeer speciale categorie eens door te lichten.”
De precieze details zijn vanaf vandaag te vinden op de website www.
spie.nl. Alle teams, die zich in hebben geschreven voor de categorie
snelheid, worden verzocht om de
avond van woensdag 2 september
vrij te houden.

Jochem wil verder ook nog even benadrukken dat het thema ‘Commercials’ is en géén reclame! Een aantal Aalsmeerse ondernemers schijnt
al benaderd te zijn door pramenrace
teams, maar reclame wordt niet op
prijs gesteld en wie hier toch voor
kiest, gaat dit merken in het eindklassement. Er worden minpunten
voor gegeven!
Het is overigens mogelijk om via
www.pramenrace.nl een team digitaal in te schrijven. Lekker makkelijk! Op de site is verder onder andere de lijst te vinden met de deelnemers die zich tot nu toe hebben
opgegeven én het inschrijfgeld voldaan hebben.

Sensationele show uit Australië

The Mason Rack Band
terug in The Shack
Oude Meer - Al vanaf eind november vorig jaar, kijken heel veel mensen hier naar uit, want toen zagen
sommigen de Mason Rack Band
voor het eerst in The Shack en voor
iedereen was dit een optreden om
nooit meer te vergeten! Op die zondagmiddag hebben deze drie verbazingwekkend getalenteerde mannen uit Australië een onuitwisbare
indruk achterlaten met hun award-

winning liveshow! Dit trio zette een
bomvolle Shack volledig op z’n kop
en op zondag 28 juni komen ze dit
nog eens ‘dunnetjes’ overdoen! The
Shack is zondag 28 juni open vanaf
15.00 uur en The Mason Rack Band
begint om 16.00 uur. Toegang 10 euro. Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b. Agenda: 3 juli Tribute to The Red Hot Chili Peppers
en 5 juli Mister Boogie Woogie.

Cultuurprijs voor ‘Flora’
Aalsmeer - De cultuurprijs 20132014 is woensdag 17 juni uitgereikt aan fanfarekorps Flora. Deze
twee jaarlijkse prijs kreeg de vereniging met name voor haar inzet
voor muzikale opleidingen voor de
jeugd. Er wordt met veel vrijwillige
inzet geprobeerd kinderen enthousiast te maken voor muziek en het
leren spelen van een instrument. Er
worden door Flora kennismakingslessen gegeven op scholen en het
korps heeft een eigen jeugdorkest
waarin wekelijks zo’n twintig kinderen samen muziek maken. Het bestuur van KCA mag van de gemeente beslissen wie om de twee jaar deze stimuleringsprijs krijgt waarmee
een bedrag gemoeid is van 2.250
euro. De cheque werd door wethouder Gertjan van der Hoeven overhandigd aan dirigent Dick-Jan Veerbeek. De uitreiking ging gepaard
met bloemen voor de dirigent en
boeketten voor de dames die zich
wekelijks weer inzetten voor de muzieklessen voor de jeugd, Ilja Veerbeek en Monica Straathof. Ook een
kleurige bos kreeg voorzitter Marianne Kaaijk van de stichting KCA
(Kunst en Cultuur Aalsmeer).
Muziekvereniging Flora bestaat
al liefst 116 jaar, maar ‘grijs’ is het
korps dat uit Aalsmeer komt, maar

in Kudelstaart repeteert, zeer zeker
niet. Al veel jonge mensen zijn inmiddels doorgestroomd naar het
grote orkest. Dit keer
De gemeente wil er met haar cultuurbeleid voor zorgen dat zoveel
mogelijk Aalsmeerders actief deel
kunnen nemen aan culturele activiteiten. Daarbij gaat de gemeentelijke aandacht vooral uit naar de
jeugd en de vele vrijwilligers die het
culturele verenigingsleven mogelijk maken. Een van de stimulansen
is het uitreiken van de twee jaarlijkse Cultuurprijs. Deze prijs gaat naar
een persoon of instelling die zich
in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor kunst en cultuur in
Aalsmeer. In totaal zijn er in de gemeente 29 culturele verenigingen,
uiteenlopend van een jachthoornkorps tot een werkgroep voor gedichten.
Verrassing
De ‘onderscheiding’ kwam voor Flora als een verrassing voor alle leden,
die ‘gewoon’ een uurtje kwamen
spelen tijdens de, overigens goed
bezochte, jaarmarkt in Kudelstaart.
Waar het geld aan besteed gaat
worden, is dus nog niet bekend. Dit
zal wel in de eerstvolgende vergadering besproken gaan worden.

Dirigent Dick-Jan Veerbeek van fanfarekorps Flora krijgt de cultuurprijs uit
handen van wethouder Gertjan van der Hoeven.
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Adamas Benefiet in Crown

Melomanie in de Efteling

Aalsmeer - De kaartverkoop voor
het Adamas Benefiet 2015 is vorige
week van start gegaan. Dit benefiet
vindt plaats op vrijdag 25 september
in het Crown Theater in Aalsmeer.
Het hart van de benefietavond is
een wervelende theatervoorstelling
vol dans, zang en toneel.

Rijsenhout - De afgelopen weken heeft Drumfanfare Melomanie
uit Rijsenhout meerdere optredens
verzorgd. Na de intocht van de vierdaagse in het Amsterdamse Bos en
Rijsenhout was het donderdag 11 juni de beurt om de lopers van de vierdaagse in Hoofddorp binnen te halen. Traditiegetrouw nam Melomanie
twee dagen later, op zaterdagmiddag
13 juni deel aan het Cruquiusfestival.
Het laatste optreden van dit seizoen
was afgelopen zaterdag 20 juni in attractiepark de Efteling. Dit was een
speciaal optreden voor de vereniging. Melomanie mocht twee keer

De opbrengst van het benefiet gaat
naar het Adamas Inloophuis in
Nieuw-Vennep, een plek waar mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen voor ondersteuning.
In het Adamas Inloophuis werken
110 vrijwilligers die jaarlijks ongeveer 8.000 bezoeken verwelkomen.
Voor de financiering van het inloophuis is de organisatie volledig af-

hankelijk van giften en donaties.
“Het doel van het benefiet is geld
inzamelen om te blijven doen waar
ons hart ligt: mensen met kanker en
hun naasten helpen in een moeilijke
periode in hun leven,” aldus coördinator pr en sponsoring Nicky Westerhof. “We willen de gasten van het
benefiet een mooie én onvergetelijke avond bezorgen.
Daarom produceren we speciaal
voor deze avond een theatervoorstelling die het publiek op een creatieve en artistieke manier kennis laat maken met ons inloophuis.
We hopen op een vol theater en een
mooie opbrengst!”, aldus Westerhof.
Kaarten zijn te koop via www.adamas-inloophuis.nl/benefiet.

een half uur optreden in het park.
Onder leiding van dirigent Elwin Smit
werden vooral bekende nummers
gespeeld. Ook het nummer Villa Volta, wat in de afgelopen weken nog
is ingestudeerd, werd ten gehore gebracht. Dit nummer is speciaal voor
dit optreden gearrangeerd door Elwin Smit. Tussen de optredens door
mochten de leden gebruik maken
van de attracties. Na alle succesvolle optredens is het tijd voor vakantie.
Drumfanfare Melomanie kan overigens altijd nieuwe leden gebruiken.
Kijk voor meer informatie op www.
drumfanfaremelomanie.com.

Stoere tweeling uit Kudelstaart met identiek werk

Locatie gezocht voor vijf meter
kleurkunst: Zomerwende

Chili-avond in Voor Elkaer
Kudelstaart - Op donderdag 28 en
vrijdagavond 29 mei was er in het
wijkpunt Voor Elkaer voor 55-plussers een heerlijke Mexicaanse
avond. Geheel in stijl met sombrero’s, cactussen, Mexicaanse muziek en onder andere heerlijke Chili (met chocolade) was het een zéer
geslaagde avond. Met dank aan de
koks van het zorgcentrum Aelsmeer
en de gastvrouwen en -heren van

wijkpunt voor Elkaer. Wilt u ook een
keer een culinaire thema-avond
meemaken? Dat kan, iedere laatste vrijdag van de maand wordt een
thema avond verzorgd. De eerst volgende is op 26 juni en dan staat er
een rijsttafel op het menu. Voor vragen of reserveringen kan gebeld
worden met 0297-820979, maar
langs komen kan natuurlijk ook:
Nobelhof 1.

Aalsmeer - Op zondag 21 juni,
de eerste dag van de zomer, werd
in Aalsmeer de grootste kleurplaat
van Nederland gemaakt. Het Flowerfestival trok vele bezoekers naar
de Historische Tuin, alwaar de oude
bloemenschuur omgetoverd werd
in een proeftuin van kleur. Jong
en oud werkte mee om het feest
van de kleur te zien op komen. De
kleurwand bestaat uit 280 zeshoeken, een vorm die opvallend veel
voor komt in de natuur. Zoals een
plant groeit, zo groeide het kunstwerk in honingraatstructuur uit tot
een wonderschoon geheel. Kinderen en ouders uit Aalsmeer, maar
ook toeristen van Australië tot Iran,
gaven staaltjes van hoge kleurkunst
te zien. Kleurkunstenaressen uit Oekraïne en Florida werkten urenlang
aan de mooiste motieven en dit alles
op Aalsmeerse aarde voor het ecoflower-power gevoel. Aan het einde
van de langste dag werd vijf meter
kleurkunst gemeten en baadde het
werk in een gloed van warme tinten.

Organisator Constantijn Hoffscholte
gaat op zoek naar een plaats waar
het monumentale kleurwerk, dat de
naam ‘Zomerwende’ heeft gekregen, voor langere tijd kan worden
opgesteld.
Foto: Annefie van Itterzon
Alle 200 deelnemers worden bedankt voor hun bijdrage. Meer foto’s van de grootste kleurplaat zijn t
e zien op www.facebook.com/kleurjekalm

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Candy Dulfer met Larry
Graham in Patronaat
Regio – Op maandag 6 juli speelt
Larry Graham (de bassist en zanger
van de legendarische Woodstockband Sly & the Family Stone) met zijn
huidige formatie Graham Central Station een exclusieve show in Haarlems poptempel Patronaat. Dat is al
heel bijzonder, maar het wordt nog
mooier: niemand minder dan Candy
Dulfer komt het gehele optreden als
‘special guest’ haar partijtje koele sax
meeblazen! Larry Graham beleefde in
zijn carrière drie grote successen: als
bassist en zanger van Sly & the Family
Stone, als frontman van de hit scorende funkgroep Graham Central Station
in de jaren zeventig en als solo artiest
in de jaren tachtig. In de jaren negen-

tig deelde de muzieklegende het podium met artiesten als Prince en Larry treedt tegenwoordig nog altijd over
de hele wereld op met zijn Graham
Central Station.
Ook Candy ‘Saxuality’ Dulfer is bekend met een paar van deze grote
namen, en zal deze avond natuurlijk
van een flinke dosis extra funky stuff
voorzien! De voorverkoop is nu van
start gegaan. Het optreden gaat op 6
juli van start om 20.30 uur terwijl de
deuren van Patronaat al openen om
19.30 uur. Kaarten kosten 27,50 euro
in de voorverkoop en 30 euro aan de
deur. Patronaat Haarlem is gehuisvest
aan de Zijlsingel 2. Info: 023-5175858
of www.patronaat.nl.

Jongerenlintjes voor goochelbroers

Bruggenfestival gezellig feest
Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer
- Het derde Bruggenfestival is afgelopen zaterdag 20 juni gehouden in
Nieuw Oosteinde. Deze dag vol activiteiten voor jong en oud is een initiatief
van de jongeren die in deze wijk wonen. De naam voor het festival hebben ze ook zelf bedacht en mag heel
toepasselijk genoemd worden. Het
oude en nieuwe deel van deze wijk in
Oost is met elkaar verbonden middels
diverse bruggen. Het feestje begon
met een officieel moment. Wethouder
Gertjan van der Hoeven heeft de sleutel van het nieuwe ‘jeugdhonk’ aan de
organisatie overhandigd en hiermee
is gisteravond, woensdag 24 juni, de
officiële opening verricht. Ook zijn de
eerste jongerenlintjes uitgereikt. Deze eigen Aalsmeerse onderscheidingen worden gegeven aan jeugdige
inwoners die zich inzetten voor anderen of goede doelen. De eerste lintjes
zijn uitgereikt aan de goochelbroers
Roy en Justin Huiskens. De twee luisteren met hun goocheltrucs diverse kinderpartijtjes op en hebben on-

langs een optreden gegeven voor de
stichting Opkikker. Het Bruggenfestival kende een trommelende start met
een brassband. Vervolgens waren er
optredens van Fata, Hank Adams, Anchor Creek en de ‘eigen’ Aalsmeerse
talenten: Zangeres Sasja Brouwers,
die samen met een groepje van haar
leerlingen van zich liet horen, en de
band Jamento van zanger, gitarist en
Oost-bewoner René Kipuw. Aan de
kinderen was ook honderd procent
gedacht. Zij konden zich uitleven op
de stormbaan en het springkussen,
genieten van een grappige poppenkastvoorstelling en zich laten schminken. Tevens werd deze middag een
loterij gehouden en kon een rondje langs de festivalmarkt gemaakt
worden. Gezien alle vrolijke gezichten hebben de bezoekers zeker genoten van dit ‘wijkfeestje’. De jongeren mogen trots zijn. Het festival was
goed georganiseerd en is prima verlopen. Top!

Caritas en Sonority in Haarlem
Aalsmeer - Zondag 28 juni nemen het Interkerkelijk koor Caritas en popkoor Sonority, beiden
uit Aalsmeer, deel aan de Koorbiennale8 met het populaire onderdeel Hofjesconcerten. In verschillende Haarlemse hofjes geven tussen 26 juni en 5 juli speciaal geselecteerde amateurensembles kleine
concerten. Dit jaar is gekozen voor
thema-hofjes: elk hofje heeft zijn eigen muzikale kleur: pop, klassiek,
romantisch. Vijftig koren en ensembles uit Haarlem en omgeving, maar
ook uit Leiden, Amsterdam, Almere,
Zevenaar, Berlijn, Zaanstad, Utrecht,
Veenendaal en zelfs van Texel wer-

ken hieraan mee. Caritas hoopt belangstellenden te begroeten op het
binnenplein van de Bibliotheek, ingang Gasthuisstraat 32 in Haarlem. Hier zal een potpourri van grotere koren en ensembles te horen zijn, die onder andere gospels,
popsongs, soulmuziek, musical en
shanty zingen. Geen Hofje, maar wel
bij het kloppende literaire hart van
de stad: de Stadsbibliotheek. Het
optreden van Caritas is van 12.30 tot
13.00 uur en van 15.30 tot 16.00 uur
gaat Sonority van zich laten horen.
Meer over dit evenement, dat ook
wordt gehouden in Amsterdam, is te
vinden op www.koorbiennale.nl.

Opening zaterdag door burgemeester

Groot aantal deelnemers bij
vierde Amazing Amateurs

‘Groos’ op Kudelstaart 777
Kudelstaart - “Prachtig om in een
Dokota boven het dorp te mogen
vliegen”, een reactie van een passagier, die in dit nostalgische vliegtuig mocht stappen ter gelegenheid van de viering van 777 jaar Kudelstaart. Afgelopen zondag 21 juni is de feestweek ‘groos’ afgesloten met allerlei activiteiten voor alle
inwoners. Er waren fietsroutes uitgezet, de kunstroute Amb8 kon bezocht worden, er was eieren gooien, rondvluchten met de Dakota
en een gezellige slotfeest rond het
Dorpshuis. Ook zaterdag bood Kudelstaart 777 divers vertier. Veel animo was er voor het beachvolleybaltoernooi met deelname van liefst 24

teams, een ’sliert’ deelnemers verliet het dorp voor de Solex toertocht, maar was uiteraard op tijd terug voor de finales van het volleybal (gewonnen door No Surrender)
en de spetterende feestavond met
als hoogtepunt een optreden van
Peter Beense. Hoogtepunten deze
feestweek waren ook de prutrace
op de eerste dag, het dansen en
stoepkrijten voor de leerlingen van
de drie basisscholen, de jaarmarkt
rond en bij het winkelcentrum, de
pubquiz (gewonnen door rasechte
Kudelstaarter Eppo Buskermolen)
en Kudelstaart Kulinair.
Nog even nagenieten kan met foto’s
van www.kicksfotos.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Het is de kersverse burgemeester Jeroen Nobel die aanstaande zaterdag 27 juni om 16.00
uur de expositie Amazing Amateurs,
deel vier gaat openen. En verbazingwekkend is het. De hele zomer is er
werk te zien van maar liefst 65 amateur-kunstenaars uit Aalsmeer en
omgeving. Nog niet eerder grepen
zoveel mensen de kans aan om hun
werk in een professionele omgeving te presenteren aan een breed
publiek. De expositie is er een van
contrasten geworden en geeft een
hele mooie impressie van wat er
aan talent in Aalsmeer actief is. De
beeldende kunstcommissie van het
KCA was er beduusd van, want al de
165 werken die werden ingeleverd
moesten wel een plekje krijgen. Het
was steeds de vraag of alles wel zou
passen. Er is hard gewerkt om het
zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Het betekent simpelweg dat alle wanden van het Oude Raadhuisje helemaal vol hangen. Er was dit
jaar geen thema en er was geen ballotage. Deelnemers waren daardoor
volledig vrij in hun keuze. Tegelijkertijd is de prijs voor deelname flink
omlaag gegaan en rekent het KCA
geen commissie als er werkstukken verkocht worden. Wat dat betreft variëren de prijzen van niet te
koop tot in de buurt van 1.000 euro.
Voor zover dat ging is de tentoonstelling thematisch ingericht. Zo is
er de blauwe kamer, de portrettenwand, de tuinkamer met stillevens
en landschappen en ongetwijfeld is
er ook nog een dierenhoekje. Net zo
divers als de onderwerpen en thema’s zijn ook de gebruikte technieken. Er hangen aquarellen, er staan
beelden van papier-maché en steen,

er is met olieverf gewerkt en in pastel. Sommige werkstukken zijn heel
persoonlijk en geïnspireerd op mensen uit de directe omgeving. Anderen gebruiken de natuur en het water of gewoon de eigen fantasie.
Deelnemers durven zich echt bloot
geven. Dat doen ze de ene keer in
een realistische stijl dan weer expressionistisch of impressionistisch
en ook abstracte werkstukken hebben hun weg naar de lokale galerie
gevonden. Het is hierdoor een expositie geworden van enthousiaste
mensen die in hun vrije tijd, boetseren, beeldhouwen, schilderen of
fotograferen. Een expositie die zeker een bezoekje waard is. ‘Amazing
Amateurs 4’ is vanaf zaterdag iedere donderdag tot en met zondag te
bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur
tot en met 16 augustus. De toegang
tot het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is gratis.

papa-muziek speelt, maar van alle
markten thuis is, van zeer intiem en
ingetogen tot uitbundig swingend

en spetterend. Kijk voor meer informatie op www.muziekverenigingflora.nl.

Zomeravondconcert Flora
Aalsmeer - Muziekvereniging Flora
heeft een druk seizoen achter zich
en ter afsluiting geeft de muziekvereniging een tweetal concerten in de
buitenlucht. Maandag 29 juni vanaf
19.30 uur nemen de muzikanten van
Flora plaats op het grasveld bij de
Snoekbaarsstraat in de wijk Nieuw
Oosteinde. Afgelopen woensdag
mocht Flora de Aalsmeerse Cultuurprijs 2013/2014 in ontvangst nemen voor haar activiteiten met betrekking tot de jeugdopleiding. 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 hoem-
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Dinnershow jaar langer in Studio’s

Hoofdsponsors trots op de
Westeinder Water Week

Aalsmeer - Het succes van de
wervelende dinnershow Brooklyn
Nights in Studio’s Aalsmeer is zo
groot dat een vervolg niet kan uitblijven. Komend najaar, vanaf 19
september, zal Brooklyn Nights iedere zaterdagavond in de voormalige televisiestudio’s van Aalsmeer
te zien zijn. Bedenker Frank Wentink, één van de meest toonaangevende evenementenorganisatoren
van Nederland, is trots dat het hem
opnieuw gelukt is om van Brooklyn
Nights een spektakel te maken dat
inmiddels door duizenden mensen
is gezien en beoordeeld met een 8,5!
Hoewel hij in 2012 officieel afscheid
heeft genomen, aarzelt Wentink niet
als hem in augustus 2014 wordt gevraagd of hij een nieuw Dinner Entertainment concept wil ontwikkelen. “Daaruit is Brooklyn Nights ontstaan”, zegt Wentink. “Een afwisselende feelgood avond met een voortreffelijk diner en hoogstaand entertainment. En het is een succes.
Want wat een kick is het als gasten laaiend enthousiast naar huis
gaan en zeggen dat ze een van de
leukste avonden van hun leven hebben meegemaakt.” Sterren als Ruth
Jacott en Stanley Burleson zijn het
afgelopen seizoen regelmatig in
Brooklyn Nights te zien geweest en
ook voor het volgend seizoen hebben inmiddels grote namen uit de
showbizzwereld toegezegd mee te
werken. Het succes is zo groot dat
verschillende avonden nu al zijn uitverkocht.
Ook Marc Forno, de choreograaf
met wie Frank Wentink destijds de

Aalsmeer - Vanaf vrijdag 26 juni start de Westeinder Water Week.
Maar liefst 10 dagen die bol staan
van evenementen in, op en om de
Westeinderplassen. Om dit prachtige evenement mogelijk te maken,
kent deze waterweek twee hoofdsponsors. Rabobank Regio Schiphol en De Meerse Accountants Associatie verbinden hun naam aan dit
unieke evenement.

Brooklyn Nights gaat door
beroemde dinnershow in de Hilversumse Studio 21 begon, verheugt
zich op het nieuwe seizoen. “Het is
fantastisch dat wij doorgaan. Het is
vorig jaar een zeer grote uitdaging
geweest om deze show in korte
tijd in elkaar te zetten. Maar ik ben
trots op het resultaat. Wat Brooklyn
Nights zo speciaal maakt is dat het
publiek het hoge gehalte aan entertainment en de superieure kwaliteit
van het eten zo enorm weet te waarderen. Dat heb ik echt nog nergens
zo meegemaakt. Brooklyn Nights is
een unieke ervaring.”
Kijk voor meer informatie over de
show en voor kaartverkoop op www.
brooklyn-nights.nl.

Gastvrij en smakelijk onthaal
voor bezoekers Ophelialaan
Aalsmeer - Proeven, voelen, ruiken
en beleven. De tweede editie van
Tasty Saturday is afgelopen zaterdag 20 juni gehouden in de Ophelialaan. De eerste keer werd dit festijn met allerlei hapjes, presentaties
en cadeautjes gehouden voor Moederdag. Vanwege dit succes hebben
de ondernemers gezamenlijk besloten om ook vader extra in het zonnetje te zetten. En dit is zeker gelukt! Het was, ondanks de concurrentie van vele andere activiteiten,
gezellig druk in de Ophelialaan. Er
werd getrakteerd op gehaktballetjes, baklava, warme kwarkbolletjes en onder andere gezonde fruit
spiesjes en voor de kinderen waren
er ook nog snoepjes. Een dame in
Volendamse klederdracht liep gezellig rond met een mooie schaal vol
met verschillende vissoorten en bij
de Jumbo was speciaal voor de vaders een heuse proeverij met spareribs van de barbecue. De vrolijke
meiden van het Ophelialaan promo-

tieteam deelden gezellige boeketjes
bloemen uit. Echt alle winkels hadden extra uitgepakt om de bezoekers te vertroetelen en te verwennen. Er stonden buiten ook nog extra kraampjes met leuke kleine hebbedingetjes. Er waren interessante
aanbiedingen, leuke presentaties en
er werden goodie bags uitgedeeld.
Aan de kleintjes was zeker ook gedacht met een popcornkraam, kleurige ballonnen en een tijdelijke tattoo. Vaders werden helemaal in het
zonnetje gezet. Allen gingen met
een passend presentje naar huis.
De ondernemers in de Ophelialaan
hebben samen de schouders er onder gezet en dit werd duidelijk gewaardeerd. “Het is zo’n gezellige
straat. Je hebt hier bijna alles”, aldus
een bezoeker en enthousiast: “En
dit extraatje maakt het helemaal de
moeite waard om wat langer rond te
lopen. Geef de ondernemers maar
een groot compliment.” Bij deze!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Joke Righarts-Blomkwist met haar eerste portie Piet Vissers.

Aanstaande zaterdag open dag

Voedselbank en OostOogst,
een mooie combinatie
Aalsmeer - “Vanaf de start van
OostOogst vorig jaar ben ik er bij
geweest als vrijwilliger en ik vind het
hartstikke leuk”, zegt Wil Bothe. Op
maandagochtend werkt ze van 9 tot
12 in de kas aan de Aalsmeerderweg 265 samen met zo’n acht collega’s. “We hebben een goed team
en voor mij is het fijn om een vast
beginpunt van de week te hebben.
Het is prachtig om te zien hoe kleine
zaadjes uitgroeien tot mooie groene groenten in de volle grond.” De
vrijwilligers hebben zich aangemeld
na een oproep van de Voedselbank
Aalsmeer. De Voedselbank zorgt dat
er op maandag- en donderdagochtend voldoende vrijwilligers zijn om
het werk in de kas te doen. In ruil
daarvoor krijgt de Voedselbank iedere week voor de bijna zestig pakketten voor cliënten van de Voedselbank een portie verse groenten. “Dat is toch waar we het voor
doen en daar zijn we trots op”, zegt
Wil. Ze ervaart dat veel mensen hun
werk waarderen: “Als ik het er op
een verjaardag of met kennissen in
de buurt over heb, krijg ik altijd een
positieve reeactie. En dat stimuleert
mij dan weer om met dit werk door
te gaan.” Inge en André Zekveld zijn
eigenaar van de OostOogst kas en
zij besloten anderhalf jaar geleden
over te gaan van de kweek van rozen op onbespoten groenten. André
heeft daar geen spijt van: “De rozen
houden op en we moesten wat anders. Vorig jaar hebben we een start
gemaakt met groenten, samen met
de Voedselbank en met financiële
hulp van de Rabobank. Het is natuurlijk heel wat anders dan rozen,
maar het loopt nu goed. We hebben
dit jaar een tweede kas voor groenten in gebruik genomen.”
Inge verduidelijkt: “Daar doen we
het werk vooral zelf, de eerste kas
is waar de Voedselbank vrijwilligers werken en waar de Voedselbank groenten vandaan komen. De
groenten uit de tweede kas verkopen we aan huis vanuit twee grote
koelkasten. Na een aanloopperio-

de hebben we nu een behoorlijk assortiment en dat kunnen mensen bij
ons aan huis kopen.”
Verschillende soorten sla, bieten,
bonen, (snack)komkommers, en
dergelijke vinden gretig aftrek. Heel
gewild zijn de Piet Vissers. Dit zijn
traditionele Aalsmeerse snijbonen
die een wat boterige smaak hebben
in vergelijking met andere bonen.
Joke Righarts-Blomkwist komt op
maandagochtend naar OostOogst:
“In het wijkblaadje had ik erover gelezen en een buurvrouw zei dat ik
er echt een keer naar toe moest.
En van iedereen hoor ik dat die Piet
Vissers zo lekker zijn. Die wil ik nu
proberen.” Joke gaat met een bos
snijbiet en een portie Piet Vissers
blij naar huis. Onbespoten groenten
en gezond voedsel zijn populair. Regelmatig komen leerlingen van basisscholen naar OostOogst om meer
te leren over het kweken van onbespoten groenten. “Mensen die bij
ons groenten kopen, komen ook wel
eens een kijkje nemen in de kas. Dat
stellen wij op prijs, we vertellen er
graag over. Zaterdag 27 juni houden
we van 10.00 tot 16.00 uur open dag.
Een ieder is van harte welkom aan
de Aalsmeerderweg 265”, zegt Inge.
André vult lachend aan: “Maar wel
graag je auto op het parkeerterreintje bij de Julianalaan zetten, dat is
maar 100 meter hier vandaan.”
Voor meer informatie:
www.oostoogst.nl.

Nederlandse Sierteeltsector:
Grote schade bij hogere BTW
Aalsmeer - “Als het kabinet zou
overwegen een verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar het hoge 21% BTW tarief voor bloemen en
planten door te voeren, dan zou het
daarmee grote schade toebrengen
aan de exportpositie van de Nederlandse sierteeltsector en zou het deze
producten onbetaalbaar maken voor
de lage inkomensgroepen.” Dit zegt
Lucas Vos, CEO van FloraHolland en
directeur van de Vereniging van bloemenveilingen in Nederland (VBN).
De mogelijke opbrengst voor de staat
afgezet tegen de enorme schade die
het zou opleveren voor de sector en
verlies aan arbeidsplaatsen, staan
dan niet met elkaar in verhouding.
FloraHolland en de VBN roepen de
regering op om een verhoging van
het BTW tarief niet in overweging te
nemen.

Elastisch
Sierteeltproducten zijn zeer prijselastisch: hoe hoger de prijs, hoe sterker
de vraag afneemt, zo blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch
Instituut (LEI). Een verhoging van het
BTW tarief zal volledig doorberekend
worden aan de consument. De omzet
van de sector zal volgens de VBN dan
ook met minstens 240 miljoen euro
dalen met als gevolg een verlies van
5220 directe arbeidsplaatsen.
Niet zelfde fout
Daarbij geeft Nederland als Europees en wereldmarktleider in de sierteelt bij een mogelijke verhoging van
het BTW tarief een verkeerd signaal
aan andere EU Lidstaten. Ook de export wordt dan geraakt met een nog
rampzaliger scenario tot gevolg: minimaal 450 miljoen euro omzetver-

lies en meer dan 9.100 arbeidsplaatsen gaan verloren. Het uiteindelijke
negatieve effect is nog groter omdat
de gevolgen voor indirecte arbeidsplaatsen en omzet, zoals bij toeleveranciers, in deze berekeningen niet
zijn meegenomen. Nederland moet
volgens Vos niet dezelfde fout maken als Frankrijk in 1991 en Spanje in
2012. Spanje verhoogde de BTW tarieven in 2012 van 8% naar 21%.
Voor sierteeltproducten verlaagde
men dat tarief in 2015 alweer nadat in de sector een vraaguitval van
maar liefst 27% plaatsvond. De schade was enorm: 30% van de bloemistwinkeliers moesten de deuren sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat
consumenten een vast bedrag aan
bloemen en planten uitgeven. De
verwachting dat consumenten bij

Foto: v.l.n.r. Joost Kempers, Ron Leegwater, Mart Pfeiffer, Marcel van Wijk en
Jan de Groot nodigen een ieder uit voor de Westeinder Water Week.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Welkom bij Training2Learn!
Aalsmeer - Ziet je kind door de bomen het bos niet meer? Heb je als
ouder weinig tijd, geduld of kennis
om je kind hierbij goed te begeleiden en op weg te helpen. Of neemt
je kind je goed bedoeld advies niet
aan? Training2Learn biedt vanaf
het nieuwe schooljaar 2015/2016
twee verschillende cursussen aan
voor leerlingen uit Aalsmeer en Kudelstaart, naar het concept van Time
2 Control. Deze cursussen zijn onder andere gericht op het (aan)leren van: huiswerkplanning, studievaardigheden en inzicht. Dit heeft
de jeugd nodig om de overgang van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk
te laten verlopen. Jong geleerd is

Het sponsorcontract werd afgelopen vrijdag getekend in een toepasselijke omgeving. In het Westeinder Paviljoen bij het recreatie-eiland met uitzicht op het water, waar
het straks allemaal gaat gebeuren.
Joost Kempers sprak als voorzitter
van de Westeinder Water Week de
hoop uit dat de weersomstandigheden tijdens het evenement net zo
zonnig mogen zijn als tijdens de ondertekening. Namens De Meerse
tekende directeur Jan de Groot en
Marcel van Wijk de overeenkomst.

Het aan de Oosteinderweg gevestigde accountantskantoor heeft veel
klanten in de watersportbranche en
voelt zich om die reden betrokken
bij het evenement. “Vooral de samenwerking van zoveel verschillende partijen vinden wij mooi. Dat is
de formule tot succes. Wij danken
ons bestaan aan klanten in dit gebied en doen op deze manier graag
iets voor de regio terug”, aldus Jan
de Groot. Ook Rabobank Regio
Schiphol staat bekend om de ondersteuning van maatschappelijke
projecten. Volgens directievoorzitter
Mart Pfeiffer en Ron Leegwater, externe communicatie en sponsoring,
draagt de Rabobank de watersport
een warm hart toe. “Wij zien de watersport als een prachtige trekker
voor de regio. Met de Westeinder
Water Week lukt het om Aalsmeer
nog meer te profileren als mooie en
aantrekkelijke watersportplaats. Rabobank Regio Schiphol draagt hier
graag een steentje aan bij.”

oud gedaan! Het cursusaanbod bestaat uit: Op weg naar ‘Snel leren =
leuk leren’ voor leerlingen uit groep
8 van het basisonderwijs in drie lessen van een uur, op een vaste dag
en vast tijdstip in de week. En ‘Snel
leren = leuk leren’ voor leerlingen
uit het voortgezet onderwijs/mbo in
zes lessen van een uur, op een vaste
dag en vast tijdstip in de week. Deze cursussen worden aangeboden
in kleine groepen van 3 tot 5 deelnemers. Voor meer informatie, kosten, cursusdata en/of inschrijven,
kan gekeken worden op de website: www.training2learn.nl of neem
contact op met Caroline Misseyer via 06-24872154 of via info@training2learn.nl.
een verlaging van inkomstenbelasting producten gaan kopen die duurder zijn geworden, kwam niet uit. In
1991 verhoogde Frankrijk al het sierteelt BTW tarief van 5,5% naar het algemene BTW tarief van 18,6%. Ook
daar werd het twee jaar later al weer
teruggedraaid.
De netto omzet bleek in twee jaar tijd
enorm gedaald en de werkgelegenheid was teruggelopen met 11.000
arbeidsplaatsen op 158.000 in totaal.
De overheid genereerde weliswaar
hogere BTW-inkomsten, maar daar
stond tegenover dat de opbrengsten uit de inkomstenbelasting onder
druk stonden. Dit was het gevolg van
het verlies aan banen, het teruglopen
van de netto-omzet in de detailhandel en duurdere groeninkoop bij lagere overheden.
Daarnaast zal de positie van de Nederlandse sierteeltsector als wereldwijd gidsland worden ondergraven. De vrees bestaat dat verduurzamingsdoelen niet meer worden gehaald doordat marges verder onder
druk zullen komen.

Sportwinkel Waparoo geopend!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmorgen om 09.00 uur heeft Robert
van Rijn, fractievoorzitter van de
VVD, sportwinkel Waparoo officieel
geopend. Twee zeer ambitieuze jonge mannen uit Amstelveen, zijn samen dit avontuur aangegaan in het
voormalige pand van de fietsenwinkel van Daan Sprey in de Zijdstraat. Laurens Liezenberg en Ruben de Blok zijn al vanaf de kleuterschool vrienden, hebben jarenlang ervaring in de detailhandel opgedaan en hebben veel feeling op
het gebied van sport. Laurens heeft
al drie jaar een uitgebreide webwinkel en in Nieuw Vennep bezit hij tevens een groot voorraadmagazijn.
De winkel in de Zijdstraat is dan ook
een grote toevoeging op het geheel.
“De reacties waren afgelopen zaterdag vooral erg positief en er zijn gelukkig veel nieuwsgierige Aalsmeerders op afgekomen naar aanleiding
van de advertentie.” Aldus Liezenberg. En verder: “De naam Waparoo is bedacht door een marketingbureau waarbij die er vooral vanuit
zijn gegaan dat het wel lekker in het
gehoor ligt en goed blijft hangen.”
Bij Waparoo kunt u onder andere
terecht voor fitness hardware en –
kleding, fiets-, tennis- en hardloopaccessoires, skate- en longboards,
voetbalschoenen, een groot assortiment beschermingsmateriaal van
het merk McDavid, vechtsportac-

cessoires, zeilkleding, sportsokken
en ondergoed, bad- en zelfs paardrijdkleding. “Zo kunnen we nog wel
even doorgaan.” Aldus Laurens.
“Voor alles wat gerelateerd is aan
sport bent u eigenlijk bij ons aan het
juiste adres en als we het in de winkel niet voorradig hebben, dan leveren we binnen één dag uit ons distributiecentrum. Ook aan huis.” De
specialistische sportwinkel in de
Zijdstraat 31 hebben de heren met
hulp van vrienden en familie binnen een aantal weken flink opgefrist en is een aanwinst voor ondernemers en winkelend publiek in het
centrum. De openingstijden zijn van
dinsdag tot en met zaterdag vanaf
09.30 uur en op maandag om 13.00
uur. Zij sluiten om 18.00 uur, op zaterdag om 17.00 uur en Waparoo
doet mee met de koopavond op vrijdag. Tot en met aanstaande zaterdag is er een geweldig openingsactie; Vijftien procent korting op alles!
Kijk voor het volledige assortiment
alvast op www.waparoo.com en volg
hen op de social media. Laurens en
Ruben hebben er zin in en zijn zeer
benieuwd naar de sportbehoeftes onder de Aalsmeerse bevolking.
“Sterker nog, we horen graag feedback en luisteren naar u als klant.
De bedoeling is om er een gerenommeerde naam van te maken. Tot
ziens bij Waparoo!”
Door Miranda Gommans
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Goede promotie voor bloemendorp

Veel bezoekers voor
2e Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - Een gigantische bloemenfotolijst bij
Belle Epoque, een plantenmozaïek van Vincent
van Gogh op het Molenplein, de grootste bloemenkleurplaat van Nederland, een rozententoonstelling en livemuziek in de Historische
Tuin, workshops bij het Boerma Instituut
en kunst(bloem)werken, foto’s van inwoners, livemuziek en eetbare bloemen in en bij Fort Kudelstaart.
Het tweede Aalsmeerse Flower Festival afgelopen 20 en
21 juni mag een groot succes genoemd worden. Zowel zaterdag als zondag mochten veel inwoners uit Aalsmeer en mensen uit de verre omgeving begroet worden op dit geweldige en gevarieerde evenement, dat zeer zeker een hele goede promotie is geweest voor bloemendorp Aalsmeer. Aalsmeer is wereldwijd vooral
bekend van de grootste bloemenveiling ter wereld. Tijdens het Flower Festival heeft de organisatie laten zien dat er nog veel meer te
beleven en te doen is in Aalsmeer. De verschillende locaties konden op eigen gelegenheid bezocht worden, maar het was ook mogelijk om per festivalbus of watertaxi te reizen. De festivalbus was
zelf eveneens een uitje. Wie wil nou niet een ritje maken in
een nostalgische bus van Maarse & Kroon?! Er
zijn, zo wordt geschat, beide dagen zo’n
3.000 bezoekers geweest en dat mag, zeker met de concurrentie op zaterdag van het
Bruggenfestival, Tasty Ophelialaan en de viering van Kudelstaart 777 jaar, meer dan prima genoemd worden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wie verdient een lintje?
Aalsmeer - In de gemeente zetten vele burgers zich belangeloos en vaak
in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen
verdienen waardering en erkenning vanuit de samenleving en komen in
aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan wel worden voorgedragen. Kent u iemand die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid in april 2016 (Lintjesregen). Uw aanvraag moet vóór 1 augustus 2015 bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor meer informatie over de
mogelijkheden om iemand voor te dragen en de wijze waarop, kunt u terecht bij Luci Beumer van de gemeente via 0297-387511 of via luci.beumer@aalsmeer.nl.

SP: Wens tweede supermarkt
Kudelstaart - Woensdag 17 juni was
het weer erg gezellig met prachtig
weer op de jaarmarkt in Kudelstaart.
De SP was aanwezig met een kraam
waar iedereen kennis kon maken met
de ideeën van de SP. Voor de aanwezige SP-ers (een groep die een afdeling
in de gemeente Aalsmeer aan het opzetten is) ook dé kans om gesprekken
aan te gaan met de Kudelstaarters. De
onderwerpen waren gevarieerd: zor-

gen omdat men werkloos is, dringend
behoefte aan sociale woningbouw
voor starters en jongeren en de wens
om een tweede supermarkt in Kudelstaart (kom op Lidl). Eerder verzamelde de SP in Kudelstaart handtekeningen voor de FNV/CNV petitie: Red
de Zorg. Inmiddels heeft staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid de
volkspetitie met 736.759 (!) handtekeningen ontvangen.

AB zet in op groener centrum
Aalsmeer - De fractie van
Aalsmeerse Belangen vindt de uitstraling van de Zijdstraat en omgeving nu niet bepaald aansluiten bij
het imago van Aalsmeer. Hoewel de
hanging baskets in de lantaarnpalen nog wat groen proberen te produceren, bestaat het straatbeeld
voornamelijk uit bakstenen. Ook het
Molenplein kent in dat opzicht weinig fleurigs.
Het nodigt nu niet uit om er eens te
gaan zitten. Er zijn na de herinrichting weinig groenvoorzieningen teruggekomen. AB is van mening dat
dit anders kan en moet. Een groene omgeving maakt de buitenruimte
aantrekkelijk. Mensen verblijven liever in een groene omgeving en verblijven daar ook langer. Een groene sfeer draagt bij aan beter bezoek
aan het centrum. Alle reden om hier
werk van te maken. AB: “We hoeven maar in onze buurgemeenten te
kijken om te zien hoe het ook kan.
De leibomen in de Amstelveense
Dorpsstraat geven het straatbeeld
een totaal ander karakter. Wanneer
we deze virtueel verslepen naar de
Aalsmeerse Zijdstraat ontstaat een
veel vriendelijkere omgeving.” De

fractie roept in een motie dan ook
op om deze actie werkelijk fysiek te
gaan uitvoeren. Hoewel het verslepen dan natuurlijk wat minder letterlijk genomen moet worden. “Het
is tijd voor wat meer aandacht voor
het groen in de Aalsmeerse buitenruimte en zeker in het centrum”, besluit AB.

Mis het pontje niet!

Jazzfeest op Nieuwe Meer
Aalsmeer - Mis het pontje niet! Na
het enorme jazzfeest van vorig jaar
wordt het weer een onvergetelijk
weekend aan het slot van de Westeinder Waterweek.
Op jachthaven de Nieuwe Meer treden in drie dagen dertien jazzartiesten op, die tot de top van Nederland
gerekend kunnen worden. Op vrijdagavond 3 juli gaat om 9 uur de fantastische trompettiste Saskia Laroo van
start met haar onafscheidelijke Amerikaanse partner, de pianist en zanger
Warren Byrd. Zij vormen hart en ziel
van het kwartet Jazzkia, waarvan ook
de bassist Daniel Gueli en de drummer Daniel van Dalen deel uitmaken.
Zaterdag 4 juli is voor de veelzijdige

pianist Pieter van Santen, die grote indruk maakt met zijn zeer swingende,
virtuoze speelstijl. ’s Middags vanaf 4
uur treedt hij op met zijn trio, verder
bestaande uit Uli Wentzlaff-Eggebert
op bas en Erik Poorterman op drums.
’s Avonds om 9 uur wordt het trio versterkt met trompettist/vocalist Herman Nijkamp en Jacco van Santen
op altsax. De twee blazers staan bekend om hun adembenemende muzikaliteit, vooral vanwege hun geïmproviseerde duetten. Het slotakkoord, op
zondagmiddag 5 juli om 4 uur, is van
de splinternieuwe band As Good As
It Gets, geformeerd rondom trompettist Michael Varekamp en klarinettist
Bernard Berkhout. Zij krijgen verster-

‘Haagse hennep’
op Witteweg

Niet onwel,
teveel drank

Aalsmeer - Op vrijdag 19 juni
is rond het middaguur een inval gedaan door de politie in een
bedrijf aan de Witteweg. Er was
een vermoeden dat in het pand
een hennepkwekerij zou zitten.
Het bleek inderdaad niet in de
haak, er werden 250 hennepplanten aangetroffen. Ook stonden er zakken met wietafval.
Mogelijk waren de ‘kwekers’ van
plan deze resten te gaan dumpen. Eerder afgelopen week is
op de Jac. Takkade hennepafval
aangetroffen. Er stond een busje bij van een verhuurbedrijf uit
Den Haag. In de bestelauto lag
ook nog allemaal wietafval. Het
illegaal dumpen en de hennepkwekerij aan de Witteweg hebben mogelijk met elkaar te maken. Er zijn na de inval namelijk
zes personen aangehouden, allen woonachtig in Den Haag. Het
gaat om vier vrouwen van 54, 43,
34 en 20 jaar oud en twee mannen van 41 en 46 jaar oud. Eén
van de mannen stond gesignaleerd voor aanhouding, omdat
hij nog een hoog bedrag aan
boetes open heeft staan. De zes
zijn meegenomen voor verhoor
en in verzekering gesteld. De
technische recherche doet verder onderzoek. Justitie gaat de
straf van de ‘kwekers’ bepalen.

Aalsmeer - - Om zeven uur in
de ochtend van zondag 21 juni
kreeg de politie een melding dat
in de Beethovenlaan, nabij de
midgetgolfbaan, een persoon
onwel geworden was. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan.
Het bleek niet te gaan om een
onwel persoon, maar om een
18 jarige dame uit Mijdrecht die
veel te diep in het alcoholglaasje gekeken had. De ambulance
kon weer vertrekken. De dame
is opgehaald door haar ouders.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

king van Mark van der Feen op piano,
Hans Voogt op gitaar en Frans Bouwmeester op contrabas. Een ‘All Star
Band’ wordt aan de Westeinder geboren! Het weekend belooft opnieuw
een muzikaal jazzfeest te worden, mede georganiseerd door KCA en cultureel café Bacchus op de haven van
Nieuwe Meer aan de Stommeerweg
2. Toegang: uw gift.

Praam gestolen
Aalsmeer - Tussen woensdag 17
en zaterdag 20 juni is vanaf eiland
het Rozijntje in de Westeinder een
praam gestolen. Het betreft een
Vinkeveense praam. Deze zijn
kleiner dan de geijkte Aalsmeerse
vaartuigen van weleer. De praam
is zwart van kleur en is aan de buitenzijde volledig ingeblikt. De buitenboordmotor hebben de eigenaren gelukkig nog thuis. De praam
wordt behoorlijk gemist. De eigenaren doen hierin altijd mee aan
de pramenrace. Mogelijk zijn er
getuigen van de diefstal. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Baby ademt
gelukkig weer
Aalsmeer - Op maandag 22 juni om elf uur in de avond kregen de hulpdiensten een melding dat in een woning aan de
Violenweg een baby door verstikking om het leven dreigde
te komen. De pasgeboren baby had om negen uur de laatste
voeding gehad. Twee uur later
begon het kind slijm op te hoesten en liep blauw aan. De politie, ambulance, brandweer en
het AED-team waren allen snel
ter plaatse. De baby ging na behandeling gelukkig weer zelfstandig ademen en kreeg weer
meer kleur. Toch zijn moeder en
kind voor de zekerheid per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

2e katern
De Schijnwerper op...
Vrijwilliger Roland Hofman:

Blij publiek geeft mij energie
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Vorige maand was Petra de Ree aan de beurt. Zij liet zich
belangeloos opsluiten voor stichting
Free a Girl. Dit keer staat de schijnwerper op Roland Hofman. Hij heeft,
net als Petra, veel over voor anderen en zet zich in voor verschillende doelen.
Wie ben je?
“Ik ben Roland Hofman, geboren in
Rijsenhout in 1971. Ik woon samen
met Jennifer en we hebben drie kinderen; Kai van negen, Joy van zeven
en Liv van vijf jaar.”
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Na mijn basisschooltijd in Rijsenhout ben ik naar de Westplas Mavo
gegaan in Aalsmeer. Sindsdien heb
ik wel een lijntje met dit dorp. Van
mijn veertiende tot mijn achttiende heb ik op hoog niveau midgetgolf gespeeld in het Hornmeerpark.
Ik heb meegedaan met kampioenschappen en heb zelfs eens de NK
jeugd gewonnen. Ik werkte vervolgens in Aalsmeer en heb me in
1993 als vrijwilliger van de brandweer aangesloten bij het korps
Aalsmeer. Ook heb ik acht jaar achter de bar gestaan in de Praam en ik

ging uit hier. Tja, dat ik in Aalsmeer
ging wonen, was dan ook een logisch gevolg. Ik heb gewoon meer
met Aalsmeer dan met mijn geboortedorp, ofschoon mijn moeder daar
nog steeds woont hoor en ook de
feestweek aldaar sla ik niet over.”
Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Ik heb van 1992 tot 2008 gewerkt
op een administratiekantoor voor
onderwijs op de Zwarteweg, nu ben
ik stafmedewerker financiële zaken
bij Onderwijsgroep Amstelland in
Amstelveen. We hebben elf basisscholen in beheer. Het is een fulltime baan. Ik heb veel vrijheid en de
omgang met de medewerkers van
die scholen is erg leuk. Ja ik heb het
erg naar mijn zin.”
Wat zijn je hobby’s?
“Nou, heb je effe?” vraagt Roland met een glimlach. “Ik ben dus
al tweeëntwintig jaar vrijwilliger bij
Brandweer Aalsmeer. Elke maandagavond is het oefenavond. Ik ben
hoofd brandwacht en heb de cursus
chauffeur pompbediende en de bijbehorende slipcursus gevolgd. Regelmatig zijn er bijscholingen om
up to date te blijven. In 2013 ben ik
beëdigd met een lintje. Jobke Vonk
heeft die nog opgespeld. Het is
echt een deel van mijn leven. Daarnaast zit ik al vanaf 1997 in het be-

stuur van Feestweek Aalsmeer. Ik
ben sinds 2001 penningmeester en
houd me onder andere bezig met
het vinden van sponsors. Dus als je
je geroepen voelt; meld je aan!” Ook
gaat Roland dit jaar voor de tweede keer meelopen met de Nijmeegse vierdaagse. “Samen met mijn
goede vriend Arnaud Brouwer. We
doen de vijftig kilometer. Ik moet eigenlijk nog even goed gaan trainen.
De laatste hobby die de vriendelijke allesdoener vermeldt is tennis.
“Maar zet er maar in dat ik een tijdelijk sabbatical heb genomen hoor,
want ik ben al een poosje niet op de
baan geweest.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Dat verenigingsleven dat hier
heerst.” Zegt Hofman resoluut. “We
hebben de feestweek, de Pramenrace, Aalsmeer Roest Niet, de Westeinder Waterweek en tal van overige evenementen. Fantastische
toch?! Ik woon ook erg naar mijn
zin. We hebben een bootje voor de
deur en een open verbinding naar
de Poel. Wat willen we nog meer?”
En wat zou je willen
veranderen in het dorp?
Ook over deze vraag hoeft Roland
niet lang na te denken: “Dat geleuter met die Zijdstraat.” Zegt hij. “En
ja, dat mag je er zo inzetten, want
maak daar toch weer een leuke
winkelstraat van!”
Wil je een leuke (of minder leuke)
ervaring met de lezer delen?
Leuke ervaringen heeft Roland ge-

Wethouder Jop Kluis bedankt
Scouting Tiflo voor hulp

noeg. “Vooral de blije gezichten die
ik zie als we bijvoorbeeld de Feestweek organiseren. Het publiek geeft
mij voldoening en energie. Dienstverlening loopt eigenlijk wel als een
rode draad door mijn leven. Dat heb
ik van mijn vader. Helaas is hij ons
nog geen twee jaar geleden ontvallen.” Roland raakt zichtbaar geemotioneerd als hij verder vertelt
over hem: “Jarenlang zaten mijn ouders op de tribune bij de Nijmeegse vierdaagse. En dan loop ik eindelijk mee en dan ís ie er niet meer...
Datzelfde geldt voor de Koninklijke onderscheiding die ik kreeg.
Hij zou zo trots zijn geweest.” Roland wijst omhoog en slikt. “Ik hoop
dat hij het heeft meegekregen vanaf daar. Dat emoties zoals lachen en
huilen dichtbij elkaar liggen wijst
wel uit het feit dat hij in augustus
2013 stierf en dat ik een week later de knop moest omzetten omdat
de feestweek alweer voor de deur
stond.”

Aalsmeer - Zaterdag 20 juni bracht
wethouder Jop Kluis een bezoek
aan Scouting Tiflo. Hij bedankte tijdens zijn bezoek de ‘Verkenners’ voor hun hulp bij het opruimen van het afval op de gemeente eilanden. De gemeente had een
aannemer opdracht gegeven om te
baggeren en een aantal gemeente
eilanden op te hogen. Voor het ophogen van de eilanden is de bagger
gebruikt die voor de kant van de gemeente eilanden was gebaggerd. Bij
het verspreiden van de bagger werd
duidelijk wat mensen allemaal overboord gooien aan de kant van de recreatie eilanden. Zo zat er glas en
andere scherpe voorwerpen in de
bagger, maar ook blikjes en flessen. De gemeente heeft er in totaal
acht grote zakken vuil afgehaald.
Daarna hebben de Verkenners van
Scouting Tiflo Aalsmeer er nog eens
twee zakken met afval af afgehaald
toen ze de eilanden bezochten met
de scouting. Wethouder Jop Kluis
bedankte de jongens van harte en
had als traktatie lekkere stroopwafels voor iedereen meegenomen.
“Het is ongelofelijk wat mensen allemaal overboord gooien. Voor ons
is het wel duidelijk dat we de bagger niet meer op deze manier kun-

nen gebruiken op de eilanden. Ik wil
alle bezoekers van de gemeente eilanden ook oproepen om hun afval
niet overboord te gooien, maar mee
te nemen naar huis of in de afvalbakken op de eilanden te gooien.”
Stichting Tiflo Aalsmeer is een waterscoutinggroep die al ruim 60
jaar bestaat en ongeveer 150 leden heeft. Waterscouting houdt in
dat een groot deel van de activiteiten zich op het water afspelen. De
jongste leden zoals de bevers, kabouters en welpen zijn nog te klein
om het water op te gaan maar zodra de leden elf jaar zijn, en over
gaan naar de verkenners of gidsen,
gaan ze varen. Tiflo heeft negen lelievletten, één sleepvlet, één sleepboot, een roeiboot en een wachtschip waarmee de leden met grote
regelmaat gaan varen. Iedereen kan
bij Tiflo op een leuke manier leren
zeilen of leren varen met een motorboot. Ook kun je er diverse certificaten en vaarbewijzen behalen en
organiseert Tiflo regelmatig gezellige zeilkampen. Vind je het ook leuk
om lid te worden van Scouting Tiflo
Aalsmeer? Stuur een mailtje naar
info@tiflo.nl met je gegevens of kijk
op de binnenkort vernieuwde website www.tiflo.nl.

Door Miranda Gommans

Genieten tijdens Dag van
je Leven botendag
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren weer veel blije gezichten tijdens
de Dag van je Leven botendag. Zo’n
zeventig boten voeren zaterdag 20
juni uit voor een rondje Poel met
aan boord één of meerdere mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar liefst
vierhonderd gasten, veelal afkomstig van (woon)voorzieningen van
Ons Tweede Thuis, werden een paar
uurtjes vermaakt op het water en in
de jachthaven van Kempers Watersport.
Er deed van alles mee. Boten in
verschillende maten, waaronder
sloeps, pramen, zeilschepen, speedboten en motorkruisers en veelal
vrolijk versierd, waren in alle vroegte naar de jachthaven gekomen om
daar hun gasten te ontmoeten.
Ook het Partyschip deed weer mee,
net als de AED- en brandweerboot
voor ondersteuning. Tijdens het
wachten werden ze vanaf het podium van Aalsmeer Verhuur ‘bezig
gehouden’ door DJ Dennis en Dirk
Box, die namens het bestuur van
Stichting Dag van je Leven iedereen
welkom heette.

Voetjes van de vloer
Na een rondje varen over de Grote
en Kleine Poel en tussen de vele eilandjes door, gingen de voetjes van
de vloer op de muziek en zangkunsten van DJ Dennis van Fireball. Uiteraard mochten hier de nodige polonaises niet bij ontbreken. Het bestuur van Stichting Dag van je Leven
is dankbaar dat weer zoveel vrijwilligers, booteigenaren en Astrid en
Tamara van Ons Tweede Thuis deze
dag mogelijk hebben gemaakt. “Het
is altijd een uitdaging om voldoende boten te vinden voor dit evenement en veel booteigenaren schrijven zich op het laatste moment pas
in”, aldus Dirk Box. “De lijst met clienten van Ons Tweede Thuis wordt
ieder jaar groter, want iedereen wil
wel lekker op het water kunnen genieten. Maar gelukkig is het ook nu
weer gelukt om de meesten een
plekje aan boord te geven. Er was
nog wel een wachtlijst, maar die hopen we volgend jaar weer mee te
kunnen nemen.” De Dag van je Leven botendag wordt ieder jaar georganiseerd op de zaterdag voor vaderdag. Meer foto’s zijn terug te vinden op de website van de stichting
www.dagvanjeleven.org.

Hollandse luchten tijdens
Open Tuinen weekend
Barbecue voor vrijwilligers
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
er een gezellig onderonsje met een
flink aantal vrijwilligers van Crown
Theater Aalsmeer. Zoals waarschijnlijk inmiddels bekend is draait
het theater in het centrum uitsluitend op vrijwilligers, meer dan zeventig! Op de barbecue, die in de
tuin van één van de gastvrouwen
van het theater gehouden werd, waren iets meer dan dertig vrijwilligers
afgekomen. Leomieke had, samen
met haar man Tino, niet alleen hun
tuin ter beschikking gesteld maar
er was gelukkig ook een groot afdak om de regendruppels te ontwijken. Het was een gezellig samenzijn
waarbij directeur Peter van Eick een
aantal mensen in het zonnetje zette. Het seizoen werd officieel afgesloten, de cijfers werden overlegd
en, belangrijker, er werd ingegaan
op de nieuwe theaterproducties
die vanaf oktober weer op stapel
staan. Prachtige musicals voor diverse leeftijden zoals Suske & Wiske
en Sprookjesboom, komische pro-

ducties van Jandino Asporaat, Opvliegers en Jochem van Gelder en
muzikale stukken van onder andere Simone Kleinsma en Cor Bakker
met Gerard Alderliefste in de club.
Maar er is veel meer. Over niet al te
lange tijd zal de kaartverkoop van
start gaan. Houd hiervoor de website in de gaten, meld je aan voor
de nieuwsbrief of kijk op Facebook/
Twitter. www.crowntheateraalsmeer.
nl Het gehele team van het Crown
Theater heeft weer zin in het nieuwe
seizoen, dat werd wel duidelijk na
alle getoonde beelden en cijfers op
de beamer en het enthousiasme van
hun directeur. Toen de kooltjes in de
barbecues al een tijd gedoofd waren bleef het nog lang onrustig en
erg knus op het terrein van de gastvrouw en –heer aan de Aalsmeerderweg. Voel jij je geroepen om je
aan te sluiten bij zo’n gezellig team?
Het theater is altijd op zoek naar
vrijwilligers en uiteraard sponsors!
Door Miranda Gommans

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

baar van. Kleurig gedekte tafels in
zomersfeer, lekker glaasje wijn erbij en een druk gepraat aan alle tafels. Tussendoor werd er nog informatie gegeven over alle diensten die ‘t Kloosterhof kan bieden.
Het voornemen is om ‘t Kloosterhof laagdrempelig in te richten als
Wijk Ontmoetingscentrum en beschikbaar te stellen voor inloop- en
ontmoeting voor bredere doelgroepen (waar onder jongeren, ouderen en gehandicapten). De transformatie is erop gericht ‘t Kloosterhof het hart van de wijk te maken op het gebied van wonen, zorg
en welzijn voor ouderen en mensen
met een beperking. Het is nu reeds
naast een woonzorgcentrum een levendige ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Dankzij ‘t Klooster-

lustoord maken... Bloemenpracht
was ook te bewonderen bij het Fort
in Kudelstaart, dat dit jaar op heel
veel bezoekers mocht rekenen. Alhier zorgde bloemkunstenaar Bob
van de Heuvel voor grootse (letterlijk en figuurlijk) opgemaakte boeketten. In het Fort nog veel meer
kleur, toegeschreven aan foto’s met
bloemen in de hoofdrol en geschilderde werken van Afke Borgman en
Bob van de Heuvel. Diverse exposities in het Fort, de ‘bloemenoprit’
en de standjes met eetbare bloemen, lekkere wijn, biologische patat
en bier zorgden ervoor dat veel bezoekers, gezeten in een heerlijk zonnetje, tegen elkaar zeiden: “Kan dit
niet elke maand plaatsvinden?” Een
geslaagd concept: Open Tuinen en
het Flower Festival.
Joke van der Zee

Tijd voor jezelf met yoga

Thema-maaltijd Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond 18 juni was het restaurant van Zorgcentrum ’t Kloosterhof
weer omgetoverd om 75 mensen uit
de wijk te ontvangen voor een heuse themamaaltijd. Dit keer was het
thema ‘Asperges’. De koks hadden
enorm hun best gedaan om een
heerlijk vier gangen diner te bereiden en de gasten genoten er zicht-

Aalsmeer - Het Open Tuinenweekend vond dit jaar plaats in hetzelfde
weekend als ‘Aalsmeer Flower Festival’. Onder de paraplu van Groei &
Bloei Aalsmeer openen jaarlijks diverse particulieren hun tuinen en als het weer goed is - mogen rekenen op veel bezoekers. Dit jaar
was het wisselvallig weer. Zondag
jongstleden speelde de regen tuinenbezoekers parten maar een dag
eerder bleek er geen vuiltje aan de
lucht. Zaterdag zorgden echt Hollandse luchten voor een prachtige omlijsting voor wie foto’s maakte van de opengestelde tuinen. En
er viel heel wat moois te fotograferen. Bij rozenkwekerij Belle Epoque
bijvoorbeeld, aan de Oosteinderweg. Als je van rozen houdt, mag
deze locatie op je lijstje niet ontbreken. De erachter gelegen kwekerij Morning Glory mocht ook rekenen op veel belangstelling. Wat
een kleur en geur hier! Geur door
de diverse soorten kruiden die worden gekweekt en kleur spat werkelijk van de bloeiende planten af.
Bijzondere zomerbloeiers en plantensoorten; allemaal op kleur gerangschikt. In de verderop gelegen
tuin bij mevrouw Combee - al jaren een graag bezochte ‘open tuin’
- is ook op kleur geplant. Maar leuker nog zijn de, voor de leek, bijzondere soorten planten die hier in vol
ornaat prachtig bloeien. Deze tuin
heeft speciale hoekjes en een heus
theehuis vol serviezen die de aandacht van elke bezoeker trekken.
Wat kun je van een tuin toch een

hof kunnen veel ouderen en mensen met een beperking zelfstandig
blijven wonen. Zij hebben alle belangrijke faciliteiten binnen handbereik. Er zijn veel voorzieningen en
diensten.
Nieuw: De Bloemenhof
Begin 2015 heeft in ’t Kloosterhof

een interne verbouwing plaatsgevonden waarbij voor mensen met
zwaardere PG-zorg een nieuwe
‘huiskamer’ is ingericht, genaamd
‘De Bloemenhof’. Tijdens de feestelijk opening konden bewoners, personeel, vrijwilligers, familie, huisartsen en externe relaties het nieuwe
project bewonderen. Info: 326970.

Aalsmeer - Hoe kan stilzitten zo’n
krachtig effect hebben? Het is minder mysterieus dan het lijkt. Het
gaat over het stillen van je brein. De
meesten praten de hele dag tegen
zichzelf: een onophoudelijke gedachtenstroom over wat gebeurd
is, wat we (hadden) moeten doen
en wat we liever zouden doen. Zonder het door te hebben vermoeien
we onszelf, kan angst of stress ontstaan door het eindeloos herhalen
van gedachten en uitspraken. Omdat we zo gewend zijn aan deze interne babbelbox, is het lastig te herkennen en veranderen.
Geluk is een hier en nu ding: onafhankelijk van je bezigheid, of het
nou afwassen eten of vrijen is. De
kracht van meditatie is het ons weer
bij aandacht en concentratie in het
nu te brengen en gelukkiger te zijn.

Net zoals je spieren kunt trainen,
geldt dat ook voor je brein. Regelmatig mediteren verandert de structuur van je hersenen.
Met name in de vroege ochtend, als
de kosmos nog stil is, heeft meditatie het meeste effect. In de lessen
van Zazen wordt uitgebreid toegelicht hoe dit werkt en wat de voordelen zijn. Je leert het lichaam te
ontspannen en de adem als instrument in te zetten om tot verstilling te
kunnen komen.
Wil je voor alle hectiek van de dag
losbarst tijd voor jezelf nemen en
de voordelen van meditatie ervaren
meldt je dan aan voor de maandagochtenden in de vroege vogel lessen in het Fort aan de Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeerderbrug. Is de interesse gewekt? Kijk dan voor meer
informatie op www.zazenyoga.nl
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Aalsmeerse rent voor (haar reis
naar) Balinees educatieproject
Aalsmeer - Op donderdagavond
2 juli rennen Denise van Vliet en
haar vriend Stefan de Weteringloop
in Oude Wetering. Met deze actie halen zij geld op voor (Denise’s
reis naar) een educatieproject op
Oost-Bali (Indonesië). De 23-jarige
Aalsmeerse gaat daar twee maanden als vrijwilliger ondersteunen bij
het geven van Engelse lessen.
Bij Denise haar reis en verblijf komen veel kosten kijken, zoals een
vliegticket, onderdak en maaltijden.
Daarnaast wil ze relevante spullen
voor het educatiecentrum kopen,
zoals een Engels spel en Engelse
boeken. Omdat dit allemaal voor eigen rekening is, besloot zij een actie te organiseren om daarmee geld
op te halen. “Ik vind dat als mensen
geld doneren daar iets tegenover
moet staan. Daarom bedacht ik het
idee om als tegenprestatie te gaan
hardlopen”, aldus de Aalsmeerse.
Slukat Learning Center
In oktober en november 2015 ondersteunt Denise bij het geven van
Engelse lessen bij het Slukat Learning Center in de buurt van het
stadje Gianyar (Oost-Bali). Omdat
dit educatiecentrum een non-profit
organisatie is, kunnen zij de kosten
die Denise maakt om daar te komen
en te verblijven onmogelijk dragen.
Het Learning Center is in 2007 opgericht door een lokale familie. Kinderen tussen de acht en twintig jaar
– veelal afkomstig uit arme gezinnen – kunnen er gratis Engelse lessen volgen, om zo hun kansen op
een baan is de grote Balinese toeristensector te vergroten. Naast Engelse lessen besteedt het educatiecentrum ook aandacht aan biologische landbouw en recycling.

iranda’
s
m
Momenten

Kattenkwaad
Aalsmeer - Vorige week kwam ik tot
de ontdekking dat ik al onze sterke
drankflessen miste in onze schuilhut.
We hebben zo’n gezellig hutje in de
tuin, inclusief bar, biertap en gevulde
koelkast en op de toog staat, nou ja
stonden, Vodka, Bacardi en Metaxa
(een Mexicaans goedje voor de diehards onder de amateur-alcoholisten). Die laatste fles stond er overigens al wat langer, want ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat dat spul
gewoon niet te zuipen was. Anyway,
die flessen waren weg. Foetsie verdwenen. Ik heb nog gezocht of we
ze misschien naar de schuur hadden
verplaatst in een vlaag van opruimwoede, maar nee, ze waren gewoonweg gejat.
Ik kon geen andere conclusie trekken. Het zielige flesje Couberg bessenjenever staat er alleen nog wel,
dus ik vermoed dat het ‘stoere’ jongens zijn geweest, die dat spul maar
een wijvendrankje vinden. Op mijn
Facebookpagina heb ik de bewuste
dieven aangesproken op hun jatgedrag en gewenst dat ze er goed dronken van geworden zijn, er een lekker
feestje van hebben gebouwd en dat
ze me in het vervolg beter uitnodigen,
want blijf verdorie met je poten van
andermans spullen af! De reacties op
deze post waren legio, maar de belangrijkste (en meest confronterende) was toch wel van een dierbaar
vriendinnetje waar ik vroeger zeer regelmatig kattenkwaad mee uithaalde en die luidde: ‘Gelukkig deden we
zelf dit soort dingen vroeger nooit...
proost!’ Mijn gedachten dwaalden af
naar dat ‘vroeger’ en tja, nu moet ik
dus met de billen bloot. Ik ben geboren in Aalsmeer Oost en toen ik verhuisde naar de Hornmeer lagen mijn
roots toch nog steeds in Plan Blom.
Daar ging ik dan ook geregeld terug
om wat te hangen en stoer te doen.
Nou ja stoer.. dat vonden wij tieners
natuurlijk hè. Volwassenen zullen gedacht hebben: wat moet dat tuig toch
op dat schoolplein. Mijn zoon is in-

Motivatie
Twee jaar geleden besluit Denise
dat ze naar het buitenland wil om
vrijwilligers werk te doen. “Ik ben
gek op reizen en het ontdekken van
verschillende culturen. Daarbij help
graag ik anderen en vind ik het leuk
om mensen iets te leren”, vertelt ze.
Na lang researchen (en het onlangs
afronden van haar studie Journalistiek), besluit Denise om voor dit project te kiezen. “Het spreekt mij aan,
omdat de dingen die ik belangrijk
vind bij het Slukat Learning Center
een grote rol spelen. Namelijk: kennisoverdracht, de lokale gemeenschap en duurzaamheid”, legt ze uit.
Wil jij Denise’s reis naar en haar
hulp bij het Slukat Learning Center
medemogelijk maken? Sponsor dan
Denise en/of haar vriend met een
vast bedrag of een bedrag per kilometer. Dit kan al vanaf 1 euro. Op
denisenaarbali.wordpress.com lees
je hoe je dit kunt doen. Op de website vind je eveneens meer informatie over de bestemming, het educatieproject en het kostenplaatje.

Heel gezellige jaarmarkt!
Kudelstaart - Afgelopen woensdag 17 juni stond weer de jaarmarkt op het programma in en rond
het winkelcentrum. Een extra feestelijke editie dit keer, want het is
feest: Kudelstaart bestaat 777 jaar.
Het was de hele dag en avond gezellig druk, vooral het terras stroomde aan het begin van de avond goed
vol. Gezellig kletsen met een drankje en sfeervolle muziek van dj Jan
Spring in ‘t Veld, zanger Peter Manier en fanfarekorps Flora. Ook verzorgde Omnia een geweldig optreden. Bij de kramen was van alles te
koop: Schoenen, kleding, sieraden,
visgerei, speelgoed en lekkere dingen als aardbeien, stroopwafels en
snacks. Aan de kinderen was volop
gedacht. Voor hen een draaimolen,
schminken en een geweldig leuk en
lang optreden van clown Cees. Ook
diverse verenigingen namen deel.
De winkeliers van het winkelcentrum hadden in het kader van 777

jaar Kudelstaart een kleurwedstrijd
gehouden met als hoofdprijs een
rondvlucht boven Kudelstaart met
een oude Dakota. Voorzitter Will van
Lammeren reikte de prijzen uit en
had toen ook nog een verrassing in
petto voor vrijwilliger Elbert.
Fiets voor Elbert
Elbert loopt al 15 jaar dag in dag uit
op het plein en houdt alles schoon.
Hij verzorgt de plantenbakken en
ruimt ook al het zwerfvuil op. Hij zet
de vuilcontainers van bewoners aan
de weg en zet ze weer netjes terug.
Elbert was geheel verrast en helemaal blij toen hij een mooie nieuwe
fiets kreeg overhandigd. Elbert was
helemaal verbouwereerd! Ja, het
was weer een heel gezellige jaarmarkt. Het weer heeft ook bijzonder goed meegewerkt, want pas na
tien uur ‘s avonds barstten de eerste
buien pas los.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

‘Persoonlijke alarmering’
Bent u kwetsbaar en vindt u het prettig om op een
eenvoudige manier hulp in te roepen bij een calamiteit?
Wij bieden persoonlijke alarmering in Aalsmeer en Kudelstaart.
Als u alarmeert belt het alarmsysteem voor u naar de alarmcentrale waar verpleegkundigen de telefoon beantwoorden.
Via de spreek/luisterverbinding wordt u gevraagd wat de reden
is van uw alarm. Indien nodig neemt de alarmcentrale direct contact op met een medewerker van Thuiszorg Aalsmeer.
De gediplomeerde van ons eigen Thuiszorg team komt dan direct
naar u toe om hulp te verlenen.
U hoeft niet uw familie in te schakelen bij een oproep. Voor
verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Bianca Zekveld te bereiken onder nummer 0297-326050 of via de
mail:bzekveld@zorgcentrumaelsmeer.nl
´Pannenkoeken eten in wijkpunt ‘Voor Elkaer’’
Op woensdag 1 juli is er in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ onbeperkt
pannenkoeken eten! Het pannenkoeken eten is van 12.00 - 14.00
uur. Opa/ Oma, kom gezellig pannenkoeken eten met uw kleinkinderen, buurmeisje of buurjongen! De kinderen kunnen zelf
hun pannenkoek versieren! Geef u op bij één van de gastvrouwen voor 28 juni tel. 0297-820979.

Grootste avant-gardekunstenaar

Lezing over Henri Matisse
middels veertien jaar oud en gaat regelmatig chillen met matties. Ik vermoed dat dat hetzelfde is als wat wij
vroeger deden en houd mijn hart dus
vast. ‘Veel plezier!’ roep ik dagelijks
tegen hem, nu zijn laatste schooldagen zijn ingegaan en hij dus geen
normale lessen meer heeft, maar als
ik dat roep, dénk ik heel wat anders;
‘gedraag je’ of ‘doe geen dingen die
ik ook niet zou doen.’ Oh oh, want wat
wáren we stout. Ik doe geen bekentenissen, want dat is allang verjaard,
maar er is op onverklaarbare wijze,
maar mét mijn medeweten, toch ooit
een kratje bier verdonkeremaand uit
een afgesloten tuin, op een zwoele zomeravond. Terwijl ik niet eens
bier lustte... Nog steeds niet trouwens. Met het pikken van de flessen drank uit mijn achtertuin staat
dat dan ook quitte, vind ik. Dat ruim
tien jaar geleden mijn fiets mét kinderzitje(!) uit dezelfde tuin is gestolen, daar was ik namelijk veel kwader
om. Ook de mountainbike van Hubbie was vervreemd en er is wel eens
een ladder van zijn bedrijfsbus ‘geleend’ en nooit meer teruggebracht.
Ook in Rijsenhout is het momenteel
bal; Een tas van een vriendin, met
portemonnee, van de bijrijdersstoel
van haar auto weggegrist en om de
haverklap kratten bier uit de tuin van
mijn achterneef. Maar de brandstichting en vernieling op (alweer) een eiland op de Poel spande afgelopen
week toch wel de kroon. Walgelijk!
Blijf gewoon van de spullen van een
ander af! Dit is geen kattenkwaad
meer, maar vandalisme en crimineel
gedrag! ‘Dag mam!’ hoor ik mijn puber roepen terwijl hij zijn fiets pakt en
naar Hoofddorp vertrekt. ‘Veel plezier!’ hoor ik mezelf weer roepen en
erachteraan ‘Doe je voorzichtig?’ ‘Ja
joh, we gaan alleen maar naar de film
en chillen. Komt goed.’ Pffff loslaten...
Please, als hij maar niet (zelfs geen
beetje) het asociale gedrag gaat vertonen als dat stelletje onverlaten die
écht veel te ver zijn gegaan.
P.S. Mocht er iemand zijn die zich
herkent in het verhaal van meer dan
dertig jaar geleden over ‘het gestolen
kratje bier’, dan ben ik bereid die terug betalen. En voor de sterke drankpikkers: Ik hoop dat jullie een flinke
kater hebben overgehouden aan jullie avontuur!
Door Miranda Gommans

Hanne de Vries in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 28 juni
komt Hanne de Vries naar de Themadienst in de Oosterkerk. Hij komt
niet alleen, want hij neemt Sarah
Ben Hamida mee. Hanne en Sarah
hebben samen veel gespeeld op
camping de Betteld, Soul Survivor
en op de Pinksterconferentie Opwekking.
Ook is Hanne bekend van zijn optredens op de EO jongerendag en de
BEAM Worship concerten. In 2010
kwam zijn debuutalbum ‘White Flag’
uit en in 2012 bracht Hanne zijn
tweede album uit, getiteld ‘Face to
Face’. In 2013 kwam daar nog zijn
Nederlandstalige EP ‘Toegewijd’

achteraan. Hanne heeft optredens
door heel het land en zondag 28 juni
dus in de Oosterkerk. De dienst begint om 10.00 uur en na afloop geven Hanne en Sarah nog een concert. Het thema van deze dienst is,
de gemeente is het gezin van God.
Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, zal dit thema
uitwerken. Verder werken organist
Hans van Noord en het tienermuziekteam met als gast violiste Liesbeth van Dingenen mee aan deze dienst voor het hele gezin. Weet
u welkom. Adres is Oosteinderweg
269. Meer informatie op: www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Amstelland – Henri Matisse is onbetwist één van de grootste avantgardekunstenaars uit de geschiedenis. Net als bij Picasso is zijn werk
niet onder één noemer te vatten.
Het oeuvre van Matisse is heel divers: de leertijd, het fauvisme, de
elegante lijnen, grote kleurvlakken
en de late knipselcomposities tonen
dit aan. Tot 16 augustus is de grote Matisse-tentoonstelling De oase
van Matisse te bewonderen in het
Stedelijk Museum. Ter voorbereiding of als aanvulling biedt de Bibliotheek Amstelland in de lezing op 1
juli u een context van het oeuvre van
Matisse. Bureau Boeiend gaat dan
dieper in op de achtergronden van
zijn werk en leven. Er wordt niet alleen meer verteld over de tentoongestelde werken, maar het gehele
oeuvre van Matisse wordt besproken. De lezing op woensdag 1 juli
is van 14.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek op het Stadsplein van Amstelveen. Reserveren voor de Matis-

se lezing kan via www.bureauboeiend.nl of via tel. 020-2216498. Op
de website van Amstelland bibliotheken www.debibliotheekamstelland.nl is een en ander nog eens na
te lezen.

Veiling op Historische Tuin
Aalsmeer - Traditie is dat er op de
laatste zaterdag van de maand veiling is op de Historische Tuin dus
ook aanstaande zaterdag 27 juni weer. Dit keer is Henk de Gooijer de veilingmeester en René Molenaar de opsteker.
Er worden bloemen en planten geveild. Voor de kinderen zijn er speciale kinderkavels. De veiling start om

15.00 uur. Daarnaast is het ook een
mooie gelegenheid om de tentoonstelling ‘De redding van Aalsmeer’ in
de stal van Stichting Oud Aalsmeer
te bezoeken. Voor een hapje of
drankje kunnen bezoekers terecht
in Het Tuinhuis. De Historische Tuin
is zaterdag en zondag geopend van
13.30 tot 16.30 uur en is te bereiken
via het Praamplein.

Ruim 5000 euro opgehaald
met Anjeractie in Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week maandag
was het in de Rabobank aan de Stationsweg een drukte van belang.
Maar liefst 90 oranje goedgevulde
collectebussen werden er geleegd.
Ondernemers die hun weekendopbrengst kwamen storten, keken benauwd toe, maar mochten vanzelfsprekend tussendoor.
In de collectebussen zat de opbrengst van de Anjeractie, de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Leden van een twaalftal Aalsmeerse verenigingen gingen met de collectebus op pad om
een bijdrage te vragen voor cultuur
in Nederland. De opbrengst mocht

er zijn: 5.267,23 euro werd er opgehaald bij de inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart. Het meeste geld is
opgehaald door Aalsmeers Harmonie.
Een derde van de opbrengst gaat
naar de clubkas van de verenigingen, het resterende deel komt ten
goede aan de vele cultuurprojecten
in Noord-Holland, die door het Cultuurfonds worden ondersteund. Dit
jaar werd de coördinatie van de Anjeractie gedaan door André Vulperhorst van Cultuurpunt Aalsmeer, samen met Jan Dekker, die jarenlang
de coördinator was en zijn werkzaamheden nu aan het Cultuurpunt
heeft overgedragen.

Dinsdags open
huis in ‘t Baken
Aalsmeer - Het open huis is al
meer dan 30 jaar geleden opgericht als inloophuis van de kerk
voor iedereen, van welke kerkgenootschap of religie dan ook.
Deze ochtenden worden door de
diaconie van de Open Hof Kerk
georganiseerd en de koffie of thee
is geheel gratis. Wilt u graag eens
met anderen praten? U bent van

harte welkom. De diaconie vindt
het fijn om diegene, die allang van
plan was eens te komen, ook echt
te ontmoeten. Het open huis begint om 10.00 uur met een kopje koffie of thee en later nog een
tweede kopje in ‘t Baken in de
Sportlaan 86.
Om circa 11.30 uur gaat ieder
weer zijns weegs. In de zomerperiode wordt het open huis om de
veertien dagen gehouden en wel
op de dinsdagen 7 en 21 juli en 4
en 18 augustus. Vanaf 1 september weer elke week op dinsdagochtend.
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Win bioscoopkaartjes bij
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
25 juni, van 18.00 tot 19.00 uur zendt
‘Halte Zwarteweg’ een interview met
Timo Peters van fietsteam Timmerman uit op Radio Aalsmeer. Dit team
fietst voor het goede doel. Er wordt
onder meer gesproken over het ontstaan van het team en de activiteiten,
zoals de Tour de Poel en de muziekavond, die zij organiseren om geld op
het halen voor het goede doel. En ook
tijdens ‘Let’sGo2theDisco’ is het smullen van interessante gespreken. Vrijdag 26 juni van 18.00 tot 19.00 uur is
Zeilschool Aalsmeer te gast om te vertellen over de avonturen die zij aanstaande zomer op de Westeinderplassen gaan beleven. Tevens laten zij hun
muzikale top 5 horen. Verder is er iemand van de Crown Cinema aanwezig
om te vertellen over de voorpremière van de Minions film. En helemaal
leuk: je maakt zelf kans op kaartjes
voor deze film! Vrijdag om 21.00 uur
gaan voor de laatste keer van dit seizoen de deuren open van het Vrijdagavondcafé. Daarna gaan de presentatoren genieten van een heerlijke zomerperiode. Deze vrijdag, naast de
vaste items zoals de Soulshow-classic en Ron’s Top 40 Hitarchief, nog
een groot aantal gasten in de studio.
Zo komt Denise uit Aalsmeer vertellen
over een educatieproject op Bali (Indonesië), komt Radiokok Marc Eveleens vertellen over zijn ervaringen bij
het Aalsmeer Flower Festival van afgelopen weekend en komen de organisatoren van de Westeinder Water Week langs. En natuurlijk maak je
weer kans op twee bioscoopkaartjes
voor een film naar keuze met de Twitterhit. Deze week is men voor de Twit-

terhit opzoek naar jouw ultieme gezellige meezinger. Geef jouw keuze door
via het Twitteraccount: Vrij_avondcafé of via de Facebookpagina van
Vrijdagavondcafé. En luister natuurlijk mee vrijdagavond van 21.00 tot
23.00 uur naar het meest leuke radiocafé van de regio. Na alle interviews
zin in non-stop muziek? Vanaf 23.00
sluit ‘De DakVanJeHouse-Mix’ zoals
gebruikelijk de vrijdagavond van Radio Aalsmeer af. Frederik draait onder
zijn artiestennaam ‘Frezo Vivace’ de
beste housemuziek. Samen met Niels
(die zorgt voor de fameuze geluidseffecten) brengt dit programma je in
de stemming om uit te gaan, maar het
kan ook via de website teruggeluisterd worden op andere momenten. De
show begint met deephouse en werkt
geleidelijk op naar progressive house.
Maandag 29 juni tussen 18.00 en
19.00 uur zijn Anne-Maria en Esther
weer present met ‘Puur’. En uiteraard
belooft dat weer goede interactieve
social mediaradio mét boeiende gasten te worden. In de laatste ‘Door de
Mangel’ voor de zomervakantie is diezelfde avond van 19.00 tot 20.00 uur
bakker Jasper Engel te gast. ‘De Top
10 van…’ ontvangt daarna, van 20.00
tot 21.00 uur, Jenny Piet. Zij presenteert maandelijks het actualiteitenprogramma ‘Weekend Magazine’ op zaterdag, maar is daarnaast vrijwilligster
bij het Crown Theater. Radio Aalsmeer
is de lokale omroep van Aalsmeer en
omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel en via de livestream op
de website: www.radioaalsmeer.nl.
Het bezoekadres van de studio is Van
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer.

met jong talent op in de vaart der Plaspoplegendes. En omdat bijna iedereen
zich aan het verzoek tot eenrichtingsvaart hield, waren er dit jaar nauwelijks logistieke problemen. Het festivalpubliek gedraagt zich als een waardige Aalsmeerder of Kudelstaarter: Respectvol en aardig voor elkaar.
Toproute en topmuziek
Aan het eind van de toproute in De
Poel (of is het nou Westeinder Plas of
gewoon Amsterdam Lake) in het Zwet
zorgde Soundsation voor de spreekwoordelijke zangsensatie.

Louter hoogtepunten tijdens
lustrumeditie van Plaspop
Aalsmeer -De lustrumeditie van Plaspop op de Westeinder Plas, tegenwoordig ook wel Amsterdam Lake
genoemd, afgelopen zaterdag 20 juni bleek een aaneenschakeling van
muzikale hoogtepunten. Met volgens
de organiserende Dippers de optredens van Jasper & friends als absolute revelatie van het muzikaal theater op het water, dat met een swingende slotact werd afgesloten op het

Koddespoeltje. Tijdens de slotact werd
de toprockband Hucksters bijgestaan
door de meezingende delegatie van de
Dippers, waardoor een voor de avond
zeldzaam hoog niveau werd gehaald.
En iedereen zong mee met de rockklassieker ‘Roll Over Lay Down’, populair dankzij de band Status Quo. Toepasselijk begon de apotheose aan het
eind van Plaspop met ‘Smoke on the
Water’, vooral bedoeld als tip om knui-

met elkaar van het jubileumjaar een
succes te maken.” Karen van Zijverden is in het bestuur verantwoordelijk voor sponsoring en gastenontvangst en geeft aan dat ze in de komende weken hoopt met het team
en directeur Peter van Eick nog zeker vijftien betalende business clubleden te vinden. Voor deze sponsoren wordt al weer nagedacht over
een spectaculaire sponsoravond,
zoals afgelopen seizoen met André
Kuipers. Van Eick is blij met het bestuur. “Het is prettig om te kunnen
klankborden, maar tevens met name
om de relaties met gemeente en ondernemers ook op bestuurlijk niveau
te kunnen onderhouden. Ik weet zeker dat we nu verder kunnen bouwen aan de toekomst van ons theater. En daarmee doen we iedereen
een plezier.”

Foto: V.l.n.r.: Johan Molema, Ap Eigenhuis (via Skype), Karen van Zijverden
en Peter van Eick.

Feestelijk afscheid Jan Broere
van Doopsgezinde Gemeente
tjes en projecten in de kerkdiensten,
tijdens de repetities en uitvoeringen van de kersmusicals, maar ook
op de verschillende openbare bassischolen waar Jan jarenlang godsdienstonderwijs gaf. Bijna 12 jaar
was Jan hét gezicht van de Westhill. De creatieve projecten waarin
de Bijbelse verhalen gelinkt werden
aan het leven van alledag herinnerde iedereen zich nog goed. Na afloop van de dienst waren er voor iedereen taartjes, koffie en lunchbolletjes en konden (oud)-Westhill leiding, kinderen en jongeren, (oud)
collega’s, gemeenteleden en vrienden Jan de hand schudden en bedanken tijdens een gezellig en feestelijk samenzijn.

‘De Vijf Zintuigen’ in het theater

Aalsmeer - Vrijdag 3 juli komt
schrijfster Dolores Thijs in het Boekhuis vertellen over haar boek ‘Het
huis aan de Sont’, dat gaat over Karen Blixen, de auteur van het beroemde ‘Out of Africa’. Deze laatste lezing voor de zomervakantie
begint om 20.00 uur. Dolores Thijs
groeide op in Brussel, waar zij werkte als tolk-vertaler. Sinds haar verhuizing naar Nederland schrijft zij
voor tal van Belgische en Nederlandse tijdschriften. Haar debuutroman De Vrouwenval (1981, Manteau) kreeg de prijs voor het Beste Literair Debuut in Vlaanderen
en werd in België een bestseller. Er
volgden nog enkele romans en verhalen. Het in oktober 2014 uitgegeven Retour Berlin Ostbahnhof (uit-

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Davanti sluit seizoen af
met open repetitie
Kudelstaart - Dinsdag 30 juni is
de laatste repetitieavond van dit
seizoen voor het Aalsmeers vrouwen ensemble Davanti. Belangstellenden, en uiteraard de donateurs,

worden van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn.
Deze open repetitie begint om
21.00 in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239. Davanti, in-

geverij Marmer) is een autobiografische Bildungsroman, die handelt over de periode die de schrijfster ten tijde van de Koude Oorlog
doorbracht in Oost-Berlijn. In Het
Huis aan de Sont werpt zij een onthullend nieuw licht op de persoon
van Karen Blixen, de Deense auteur
van het wereldberoemde ‘Out of Africa’. Het boek is gebaseerd op een
diepgaande research, onder meer
in Rungstedlund, Denemarken, het
landgoed van de Barones, en talrijke gesprekken met mensen die
haar hebben gekend. De lezing op
vrijdag 3 juli vindt plaats in de boekhandel aan de Zijdstraat. Toegang
gratis, vooraf aanmelden wordt op
prijs gesteld. Dit kan via tel. 0297324454 of boekhuis@boekenhof.nl.

Huwelijksaanzoek op kameel
Aalsmeerderbrug – Op zaterdag
20 juni vond er in Aalsmeerderbrug wel een heel bijzonder huwelijksaanzoek plaats. Gezeten op
een kameel en verkleed als sjeik
vroeg Leo Smits zijn schoonvader
om de hand van zijn dochter. Vervolgens ging hij op de knieën en

Energieke showcase van
Blackbird Dance Centre
maakten, de tappers die, na een serie van slechts 12 lessen, de sterren
van de hemel tapten en vergeet vooral niet het ontroerende gastoptreden
van de dove Said Jamal. “De energie
en het plezier spatte ervan af en ik kon
niet anders dan trots en met glimlach
van oor tot oor in de coulissen staan”,
aldus Merel Schrama, dansdocente
en eigenaresse van Blackbird Dance
Centre. “Het wordt flink afkicken de
komende weken. Ik kan nu al niet
wachten om volgend seizoen weer
met alle dansers aan de slag te gaan.”
Vanaf september starten de danslessen weer bij Blackbird Dance Centre,
gevestigd in de CanDance studio’s in
Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom voor een proefles om de verschillende dansstijlen uit te proberen.
Voor het lesrooster, vragen of inschrijvingen kan contact opgenomen worden via merelschrama@gmail.com of
www.blackbirddancecentre.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Dolores Thijs geeft lezing

Aalsmeer - Op zondag 21 juni kwam jong en oud naar de met
bloemen en vlaggen versierde
Doopsgezinde Kerk om afscheid te
nemen van Jan Broere. Tijdens de
kerkdienst ontving Jan van de Gemeente als afscheidscadeau een
schilderij, gemaakt door Karin Borgman en werd hij verrast door een
grote groep kinderen, die hem samen met alle kerkgangers, enthousiast toezong. De jongste kinderen
overhandigden Jan een boeket van
zelfgemaakte bloemen.
Veel kinderen maar ook volwassenen zijn Jan, in de periode dat hij
als Westhillwerker verbonden was
aan de Gemeente, tegengekomen,
zoals tijdens de zondagsschooluur-

Aalsmeer - Na maandenlange voorbereidingen stond afgelopen zondag
‘De Vijf Zintuigen’ eindelijk in het theater. De dansers van Blackbird Dance
Centre straalden en rockten de choreografieën, het toneelbeeld was prachtig en de sfeer was fantastisch. Alle
stijlen kwamen aan bod in de wervelende showcase; de prachtige showgroep dansers die de term ‘stoelendans’ een hele andere betekenis gaven, de kids met hun tomeloze energie, de fanatieke hiphoppers die met
hun aanstekelijke enthousiasme Michael Buble in een hiphopjasje staken,
de popshow 16+ers die altijd open
staan voor de meest bizarre ideeën,
de moderne dansers die het publiek
elk jaar weer kippenvel weten te bezorgen, de popshow 21+ers die al hun
vrouwelijke charmes in de strijd gooiden, de jonge hiphoppers die hun old
school hiphop rockten en van de tijgerjacht een hilarisch intermezzo

Verfijnde klanken
Vanaf 20.30 uur drongen de verfijnde
klanken van het Katelijne van Otterloo kwartet op 20 juni door tot in het
centrum, vanaf het Poeltje van Meijer.
Met haar kwartet deed zij al eerder officieel en informeel mee aan Plaspop,
dat voor bezoekers uiteraard gratis
was. Waar maakt men dat nog mee?
De organiserende Dippers streven ieder jaar naar een gevarieerd en gratis
programma. Aan de gemeentelijke autoriteiten is in het kader van het officiele vergunningsverleningstraject zelfs
een illegaal veiligheids- en calamiteitenplan verstrekt.
De oorspronkelijke versie hiervan dateert vanaf 1987, toen de enige echte eerste illegale Pramenrace door de
Dippers werd georganiseerd. Iets verder vanaf het dorp, in het Torregat,
werden de honderden bezoekers van
Plaspop 5 verrast door de noodgedwongen akoestische hoogstandjes
van Blues2. Bij Vissersvreugd was het
een vrolijke boel van jewelste dankzij
Van Alles & Nog Wat 5.0. Hierin stuwden onder andere de geroutineerde
gebroeders Prent en Bas Middelkoop

Bestuur Crown Theater blij met
programma jubileumseizoen
Aalsmeer - Het is hard werken geweest in de afgelopen maanden
om het juiste programma voor het
Crown Theater samen te stellen. Het
nieuwe bestuur van het Crown theater is nauw betrokken geweest bij de
onderhandelingen om de financiën
rond te krijgen. Johan Molema, Penningsmeester van het theater stapt
in op het moment dat de volledige boekhouding moet worden overgenomen en zegt: “Er valt nog veel
werk te verzetten, maar het is een
uitdaging om het Crown het komende jaar volledig zelfstandig te laten
draaien.” Voorzitter Ap Eigenhuis vult
aan: “Dat Crown Theater Aalsmeer
inmiddels al een plaats heeft veroverd in Aalsmeer en dat ook sponsoren en de gemeente langzamerhand dit theaterinitiatief omarmen, is
duidelijk. En nu komt het erop aan

ten (Aalsmeers voor knijten of knutjes)
weg te jagen. Over deze beestjes, de
enige dissonant van het lustrumfestival, klaagde dan ook de uit de tropen
afkomstige Susil van CariBueno. Deze
12-koppige exotisch uitgedoste band
speelde bij schuilhaven De Grote Brug
de Caribische pannen van het dak.

En als er al een jury zou zijn geweest,
zou de band Jasper & friends ongetwijfeld met de hoogste eer hebben
gestreken. Het gevarieerde gamma
aan luisterliedjes dat Jasper’s band
vertolkte was somtijds adembenemend. Het publiek werd er bijtijds stil
van, dat is een prestatie tijdens een
theater op het water. Het applaus was
er steeds niet minder om: integendeel. De Dippers danken hun fijne publiek, de bands en hun technici, sponsors, vrijwilligers en autoriteiten (hoewel de laatstgenoemden hiervoor gewoon worden betaald) voor hun bijdrage aan dit supergeslaagde lustrum
van Plaspop. Het onvergetelijke karakter van de vijfde Plaspopeditie afgelopen weekend maakt de productie van
een CD wederom overbodig. Dus zijn
de Dippers inmiddels begonnen met
de organisatie van Plaspop 2016. De
eerste artiesten hebben zich al aangemeld.

middels bestaande uit 14 leden, is
op dit moment nog op zoek naar
versterking. Vooral een altstem met
een warme klankkleur is momenteel nodig om het damesensemble
te versterken. Davanti is een groep
leuke vrouwen, al zeggen ze het
zelf, die op hoog niveau mooie muziek ten gehore wil brengen.
Er wordt hoofdzakelijk klassieke muziek gezongen, meestal acapella, maar een interessant uitstapje naar een ander genre zo nu
en dan wordt niet geschuwd. Er
wordt tijdens optredens in wisselende opstellingen gezongen om
een lied in de lijn van de muziek
wat ‘theatraal’ te omlijsten. Onder leiding van een professione-

vroeg zijn vriendin Hanna Snaterse ten huwelijk. Met dit bijzondere
huwelijksaanzoek verraste hij niet
alleen Hanna maar ook zijn aanstaande schoonvader, die meerdere malen had gegrapt dat Leo
zijn dochter kon krijgen in ruil voor
een aantal kamelen.

le dirigent wordt er elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gewerkt aan repertoire en zangtechniek. Meer informatie is te vinden
op de website. De seizoensafsluiting is een mooie manier om kennis te maken met het repertoire en
de manier van werken. Wie interesse heeft kan zich opgeven voor
een stemtest na de vakantieperiode. Davanti is nu bezig met het instuderen van het programma voor
het najaarsconcert wat op 10 oktober zal plaatsvinden. Tijdens de afsluiting wordt een voorproefje gegeven met een aantal stukken die
‘al zitten’ en stukken waar hard aan
gewerkt wordt, maar die nog in de
‘grondverf’ staan. Meer informatie
is te vinden op www.davanti.nl.
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Agenda van raad puilt uit

De bouw van de kantine op het sportcomplex van FC Aalsmeer vordert.

Onvoldoende bouwmaterialen

Kleedkamers FC Aalsmeer
pas in november klaar!
Aalsmeer - De bouw van het nieuwe
clubhuis voor de gefuseerde voetbalverenigingen VVA en RKAV is aan de
Beethovenlaan in volle gang. De planning is dat de kantine met ingang van
het nieuwe sportseizoen in gebruik
genomen kan worden.
Weer wandelen
De kapwerkzaamheden en het kleinschalig inplanten van nieuwe struiken
en boompjes in het park zijn naar tevredenheid afgerond. Het is weer mogelijk om een wandeling te maken
door het park. Toch is er enige vertraging. De verdere inrichting van het
park en de aanleg van de twee natuurgrasvelden voor de voetbal staat
gepland vanaf augustus dit jaar. Het
is iets later dan de bedoeling was en
dit komt, zo schrijft het college in een
brief aan de gemeenteraad, omdat er
vertraging is ontstaan door de vele
grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het groen in de gemeente. Maar, de natuurgrasvelden en het
park gaan nu wel met voorrang opgepakt worden. Het eerste werk bestaat
uit het dempen van watergangen ten
behoeve van de twee natuurgrasvelden en het graven van watergangen
tussen deze velden en het Hornmeerpark. De te dempen watergang heeft
even tijd nodig om te ‘zetten’ om nazakking te voorkomen. Pas daarna
kunnen de velden sportrijp gemaakt
worden. Naar verwachting zijn de natuurgrasvelden volgens planning in
augustus 2016 klaar.
Tijdelijke voorzieningen
Pech heeft de gemeente en de voetbalclub wat betreft de bouw van de
kleedkamers voor alle sporters. De
planning was er op gericht dat deze

in augustus dit jaar gereed zouden
zijn. Recent heeft de aannemer aangegeven dat de heipalen en de begane grondvloer niet tijdig geleverd
kunnen worden. “Deze vertraging is
een direct gevolg van de kredietcrisis. Door de aantrekkende ‘bouw’ is
de vraag naar materialen groter geworden. Echter leveranciers hebben
onvoldoende materialen op voorraad
en de productie is nog niet afgestemd
op de toenemende vraag”, aldus de
uitleg van het college aan de raad.
Er is samen met de aannemer en het
bouwteam van FC Aalsmeer gezocht
naar passende oplossingen voor deze ontstane situatie. De levering is nu
gegarandeerd direct na de zomervakantie.
De kleedkamers zijn dan beschikbaar
vanaf november. n dat is eigenlijk te
laat, het voetbalseizoen is dan al begonnen. Het gehele voetbalcomplex
aan de Dreef blijft daarom voorlopig
nog in gebruik en wordt speelklaar
gemaakt voor aanvang van het seizoen. Er worden tijdelijke omkleedunits en sanitaire voorzieningen geplaatst op het complex aan de Beethovenlaan. Dat dit extra kosten met
zich meebrengt, mag duidelijk zijn.
Maar, zo schrijft het college: “De extra kosten zijn vooralsnog beperkt en
vallen onder de geraamde post onvoorzien.” Feit blijft dat het voor FC
Aalsmeer de eerste drie maanden van
het seizoen 2015/2016 lastiger wordt
om de wedstrijdindeling rond te krijgen. Maar uiteindelijk komt het goed
en is Aalsmeer een prachtig sportcomplex rijker. Het nieuwe voetbalseizoen 2016-2017 kan FC Aalsmeer
starten op een volledig vernieuwd
sportpark, inclusief kantine, kleedkamers en buitenruimte.

Van wie is deze
driewieler?
Aalsmeer - Op de Kudelstaartseweg, ter hoogte van het Westeinder
Paviljoen, is dinsdagmiddag 16 mei
een driewieler aangetroffen. Er is bij
de politie nog geen aangifte van vermissing gedaan. Agenten hebben
reeds contact gehad met bewoners
van Ons Tweede Thuis in de Beethovenlaan, maar hier hoort de driewieler niet thuis. Wie weet van wie deze driewieler is? Tips kunnen doorgegeven worden aan de politie via
0900-8844. Het mooiste zou natuurlijk zijn als de eigenaar zelf het politiebureau aan de Dreef binnen stapt.

Burgemeester wil analyse
van extern bureau
Aalsmeer - Bij zijn benoeming tot
waarnemend burgemeester van
Aalsmeer heeft Jeroen Nobel van
commissaris J. Remkes van de Koning de opdracht meegekregen om
de oorzaken van de huidige bestuurscultuur in de gemeente te (laten) verkennen en een traject te initiëren om deze cultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen te
verbeteren. De eerste maanden van
zijn aantreden heeft Jeroen Nobel
in het teken gezet van kennismaken
en vooral luisteren. Inmiddels heeft
hij met vele leden van de gemeenteraad kennis gemaakt en gesprekken gevoerd. De komende weken
staan afspraken gepland om bij al-

le fracties langs te gaan. En burgemeester Nobel heeft nog meer voornemens om het traject ’bestuurlijke verhoudingen’ weer op het juiste
spoor te krijgen. “Ik ben voornemens
de bestuurscultuur te laten analyseren door een extern bureau. Hiertoe
zal ik een aantal bureaus benaderen
om met een voorstel en een plan van
aanpak te komen. Het is mijn bedoeling nog in de zomer tot een keuze
van een bureau te komen, zodat zij
na het zomerreces aan de slag kunnen”, aldus Nobel in de brief aan de
leden van de gemeenteraad afgelopen dinsdag 23 juni, waarin hij ook
beloofd hen op de hoogte te zullen
houden van de voortgang.

Koop geen pannen of pakken!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 23 juni zijn weer zogenaamde nepverkopers actief geweest op het Praamplein.
Een 68 jarige man uit Velsen probeerde vanuit zijn witte Mercedes bus pannensets te verkopen. De man is ook
gezien in onder andere Uithoorn en
Amstelveen. De politie raadt af op in
zee te gaan met deze verkoper. Net als
beter niet ingegaan kan worden op het

aanbod van een andere straatverkoper.
Hij had Armani pakken in de aanbieding. De man, mogelijk van Italiaanse
afkomst, beweert dat hij van de kostuums af moet omdat ze niet door de
douane mogen. De pakken heeft hij in
de kofferbak van zijn auto liggen. Enkele mensen zijn in het dorp door hem
aangesproken. Zo goed als zeker betreft het hier geen echte merkkleding.

Aalsmeer - Een week vol vergaderingen. De Dorpsraad Kudelstaart kwam afgelopen maandag bijeen, gisteravond (woensdag) was er wijkoverleg Stommeer
en vanavond, donderdag 25 juni,
is het vanaf 19.00 uur tijd voor de
raadsvergadering in het gemeentehuis. Het is de één na laatste raad
voor de zomerstop, maar wel één
waar alle fracties een lange adem
voor nodig hebben. De lijst met te
behandelen onderwerpen op de
agenda puilt uit en volgens planning duurt deze bijeenkomst tot
minimaal 23.45 uur. Als er nog opmerkingen en meer komen voor het
vragenkwartier zou de vergadering

zelfs tot na middernacht kunnen
duren. Hamerstukken zijn de ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer en
het project De Tuinen van Aalsmeer.
Vervolgens wordt gesproken over
het
bestemmingsplan
‘herziening Aalsmeer Dorp’, de te realiseren horecavoorziening aan de Kudelstaartseweg 295-297, het voorstel om de buitenschoolse opvang
achter op het terrein van het zwembad aan de Dreef een permanente
omgevingsvergunning te geven en
het uitvoeringsprogramma Werken
Buitenruimte Aalsmeer komt aan de
orde. De vaart wordt er in gehouden, om 20.10 uur al behandeling
onderwerp acht: Realisatie sport-

hal Honrmeer, gevolg door aanvraag van kredieten voor aankopen
van Fort Kudelstaart en van De Oude Veiling en bijstellen krediet voor
actualisering van grondexploitaties
2014. En om geld draait het ook bij
de volgende agendapunten.
De jaarrekening en begroting
Openbare Gezondheidszorg Amstelland wordt besproken, de fractiebudgetten 2014-2015 vastgesteld en een toelichting wordt gegeven op de jaarstukken en de jaarrekening. En dan is het iets over
tien uur en dan begint het langst
durende agendapunt: De Lentenota 2015. De behandeling is op eerste termijn gericht op het vaststellen, maar eerst mogen de fracties
hun algemene beschouwingen laten horen, moties en amendementen indienen en het college zal als
direct mogelijk advies en informatie geven. De behandeling in tweede termijn vindt niet dezelfde avond
plaats. Hiervoor is een extra raadvergadering belegd op donderdag 2
juli. Deze avond wordt ook de meicirculaire 2015, het financieel perspectief van de Lentenota, vastgesteld. De meicirculaire wordt donderdag ook alleen in eerste termijn
behandeld. Laatste punt op de ‘lijst’
is de motie van PACT met de vraag
of een onderzoek ingesteld kan
worden naar een mogelijke andere locatie voor supermarkt Lidl. De
raadsvergadering vanavond 25 juni
begint al om 19.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom.
Thuis de raad volgen kan via Radio
Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Volgend jaar activiteit in Aalsmeer

Gemeente bedankt veteranen
Aalsmeer - Zaterdag 27 juni is Nederlandse Veteranendag in Den
Haag. Een nationaal evenement
waar Nederland haar meer dan
100.000 veteranen bedankt die zich
hebben ingezet voor vrede, vrijheid
en veiligheid, nu en in het verleden.
Naast Tweede Wereldoorlog-, Indië-, Nieuw-Guinea- en Korea- veteranen kennen we inmiddels ook
veel jonge veteranen. Militairen die
zijn ingezet bij internationale vredesmissies, zoals in Libanon, Cambodja, de Balkan, Afghanistan en
het Midden-Oosten. Jeroen Nobel,
burgemeester van Aalsmeer: “Veteranen krijgen niet altijd de waardering en erkenning die zij verdienen.

30,2 Miljoen voor beheer
buitenruimte in Aalsmeer
Aalsmeer - Het uitvoeringsprogramma
Werken
Buitenruimte Aalsmeer komt vanavond, donderdag 25 juni, aan de orde in de
vergadering van de Raad. Het programma is in werkgroepverband
tot stand gekomen en de inzet is in
te spelen op de noodzaak de buitenruimte van Aalsmeer duurzaam
te beheren en (noodzakelijke) vernieuwing toe te passen. Met de uitvoering aan wegen, groen, water,
kunstwerken, openbare verlichting, speelvoorzieningen, verkeersmaatregelen en riolen in de periode 2015 tot 2018 is een totaalbedrag gemoeid van 30,2 miljoen euro, waarvan 6,9 miljoen euro voor
riolen. Op het gebied van groot onderhoud aan wegen is gebleken
dat het aantal uit te voeren projecten te ambitieus was. Hierdoor
zijn de projecten Emma- en Wilhelminastraat en Ambachtsheerweg
doorgeschoven naar respectievelijk 2017 en 2018. Het groot onderhoud aan de Händelstraat, Haydnstraat, Hellendaalstraat en De Muzen gaat dit jaar voorbereid worden en de daadwerkelijke uitvoering vindt in 2016 plaats. Dit geldt

ook voor het werk aan de Gedempte Sloot en de Weteringstraat. Dit
betreft een combinatiewerk tussen
wegen en het vervangen van het riool. Verder is het groot onderhoud
aan de Ophelialaan uitgesteld tot
na de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg aangezien er
nu nog geen duidelijkheid is over
de aansluiting van de Ophelialaan
op de N196. Dit werk gaat in 2017
voorbereid worden en komt in 2018
tot uitvoering.
Bruggen complex
Het onderhoud aan de bruggen in
de Uiterweg blijkt in de praktijk een
complexer project dan in eerste instantie voorzien. De voorbereiding
staat nog wel dit jaar gepland en de
daadwerkelijke uitvoering wordt in
2016 verwacht.
Het vervangen van de bruggen bij
de Apollostraat, Beethovenlaan
en Händelstraat is doorgeschoven
naar 2018, volgend op de nieuwbouw van woningen op de huidige
schoolterreinen in de Meervalstraat
en de Roerdomplaan. De herinrichting van de Van Cleeffkade en de
Stationsweg staat gepland om in

ABF over lokale democratie
Aalsmeer - De lokale democratie
staat onder druk. Dat is niet alleen
in Aalsmeer het geval, dat speelt
veel breder in het land. Er is sprake
van een afnemende betrokkenheid
en een afnemend vertrouwen. Beide
ingrediënten om in een afnemende
spiraal te raken. Het Aalsmeers Burger Forum (ABF) vraagt zich af hoe
die spiraal te doorbreken en hoe
de democratie weer nieuw elan in
te blazen. Leden van ABF hebben
zich daarom verdiept in verschillende burgertops en in de G1000. Een
G1000 is een bijeenkomst waarbij
1000 burgers uit een gemeente bijeenkomen om het lokale beleid te
bespreken. Niet om de lokale democratie te verdrijven, juist om de democratie op een vernieuwende manier versterken. Door een dialoog
aan te gaan tussen bewoners, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente. Met als

vertrekpunt het ontstaan van een
gezamenlijk besef over wat bindt en
wat belangrijk is voor de gemeenschap. In het politieke systeem staat
het debat centraal. Door de manier
waarop politieke partijen nu met elkaar omgaan worden juist tegenstellingen en meningsverschillen
uitvergroot. De leden van ABF zijn
van mening dat dit bijdraagt aan de
groter worden afstand tussen politiek en samenleving. ABF zoekt naar
een manier om dialoog centraal te
plaatsen en juist discussie te vermijden door op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid. Dialoog helpt
de politiek de weg terug te vinden.
Door verbinding te maken met de
samenleving herontdekken wat iedereen belangrijk vindt.
Om daar vervolgens samen mee aan
de slag te gaan. Burgerparticipatie
is geen doel op zich, maar een middel. Wat ABP betreft is de vraag die

Aalsmeer - Op woensdag 17
juni is tussen elf uur en kwart
voor twaalf in de avond een
scooter gestolen vanuit de Edisonstraat. De eigenaar had de
Piaggio afgesloten met kettingen stuurslot neergezet nabij
de Proosdijhal. De brommer is
zwart van kleur, heeft een donker getint windscherm, een rekje achterop en opvallende rode
ventieldopjes. En, bij het remmen licht een sticker met een
stier op. Kenteken is F-742-PV.
Wie de bromfiets heeft gezien
of meer informatie heeft, wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Rijden zonder
rijbewijs
Aalsmeer - Op zaterdag 20 juni om zeven uur in de avond
heeft de politie op de Rietwijkerdwarsweg een automobilist
tot stoppen gemaand. Vermoed
werd dat de bestuurder teveel
alcohol gedronken zou hebben.
De 24 jarige man uit Uithoorn
bleek niet te diep in het glaasje gekeken te hebben, maar zijn
rijbewijs kon de Uithoornaar
niet tonen. Deze was eerder ongeldig verklaard wegens drankmisbruik. Er is proces-verbaal
opgemaakt wegens rijden zonder rijbewijs. De zaak gaat verder naar de verkeersofficier.

In hechtenis
voor boetes

Het zijn mensen die Nederland hebben gediend onder oorlogsomstandigheden en bij vredesmissies, vaak
met risico voor eigen leven. Als eerbetoon aan Aalsmeerse veteranen
draagt het college van B&W deze
week een witte anjer, het symbool
van veteranendag.
Naast de landelijke Veteranendag
organiseren veel gemeenten een
eigen activiteit voor veteranen. Dat
doen we, wat mij betreft, volgend
jaar ook in Aalsmeer.” Den Haag
staat 27 juni de hele dag, van 9.00
tot 17.00 uur, in het teken van Veteranendag. Met programma’s in de
Ridderzaal en op het Binnenhof, een

Scooter gestolen

defilé en vliegshow en een groot
feest op het malieveld met eten,
drinken en muziek. Kijk op: www.
veteranendag.nl.
2017 voorbereid te worden. Dit
sluitstuk van de werkzaamheden
in het dorp wordt vervolgens uitgevoerd in 2018. Belangrijke projecten voor de korte termijn, nu
in voorbereiding of in uitvoering:
Groot onderhoud aan wegen en riool op de Ringvaartzijde en in de
1e J.C. Mensinglaan en Gloxiniastraat, vervanging brug over de Machineweg, uitvoering groen- en
waterwerk in het Seringenpark en
diverse renovaties aan het openbare groen.
Grote projecten
Vanaf 2016 staat verder een groot
aantal grote wegenprojecten op de
rol. Voor de herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg, de reconstructie van de Legmeerdijk en
de aanleg van de Noordvork is per
project meer dan 1 miljoen euro
nodig. Hiervoor komen de bestuurders met aanvullende kredietaanvragen. Er worden zoveel mogelijk werken samen uitgevoerd en/
of gecombineerd, voor een optimale en integrale inzet van (financiele) middelen en uiteraard om de
overlast, die er zeker zal zijn, beperkt te houden. De raadsvergadering begint vanavond om 20.00 uur,
is openbaar en het uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer
komt als zevende agendapunt aan
de orde.
moet worden beantwoord, niet zozeer hoe de burger meer kan worden betrokken bij het politieke proces, maar hoe de lokale politiek beter betrokken kan worden bij het
maatschappelijk proces. Politici
moeten uit hun eigen systeemwereld stappen en binnen de leefwereld van inwoners komen. Principe
van een burgertop is loting. Door
loting heeft iedereen evenveel kans
om te worden uitgenodigd. Dat
maakt iedereen even belangrijk. Het
andere principe is de open agenda:
bij binnenkomst weet nog niemand
waarover het zal gaan. Dat bepalen
de aanwezigen ter plekke. Met behulp van een uitgekiend programma is het mogelijk om met duizend
mensen steeds verder in te zoomen
op wat iedereen belangrijk vindt.
Amersfoort en Uden zijn gemeenten waar net een G1000 gehouden
is. In Amsterdam is een burgertop
gehouden. Op dit moment zijn meer
gemeenten met een dergelijk initiatief bezig.

Aalsmeer - Op dinsdag 16
mei om half tien in de ochtend
heeft de politie op de kruising
Parklaan met de Seringenstraat
een 26 jarige in Aalsmeer wonende man aangehouden. De
man had nog boetes open staan
voor een bedrag van ongeveer
1.700 euro. Hij kon de boete
niet betalen en is nu achter tralies gezet voor een periode van
twee weken.

Weer valpartij
Aalsmeer - In de bocht van het
fietspad op de Bachlaan naar de
Legmeerdijk is afgelopen woensdag 17 juni rond half tien in de
avond opnieuw een scooter onderuit gegaan. Bij regen wordt dit
stukje weg spiegelglad. Al vaker
zijn hier fietsers en bromfietsers
gevallen. De politie heeft melding
gedaan bij de gemeente. Er gaat
een waarschuwingsbord neergezet worden.

Oefengranaat
in woning
Aalsmeer - Op donderdag 18 juni om zes uur in de middag kreeg
de politie een bijzonder telefoontje. Een bewoner in de Azaleastraat had in zijn nieuwe woning
een bijzondere vondst gedaan. In
de kruipruimte was hij gestuit
op een bazooka, een soort raket
met een blauwe knop. Het bleek
een oefengranaat te zijn. Medewerkers van de explosieve opruimingsdienst hebben de granaat
meegenomen en overgedragen
aan de collega’s van de EOD.
Hoe lang de ‘raket’ in de woning
gelegen heeft, is niet bekend. De
vorige bewoonster had hier haar
thuis sinds 1959.

Vreemde
snuiter!
Kudelstaart - Op vrijdag 19 juni rond half acht in de avond is
een inwoonster bij de school in
de Einsteinstraat aangesproken door een vreemde man op
een fiets. Hij vroeg de vrouw of
zij geld wilde verdienen en bleef
dit herhalen. De vrouw gaf aan
geen zin in een gesprek te hebben en is in haar auto gestapt.
Bij het stoplicht bij de kruising
met de Mijnsherenweg zag zij
dat de man zijn broek open
deed en begon te plassen. De
vrouw heeft aangifte gedaan
bij de politie, mede ook omdat
in de buurt een groepje meiden
zat. De vrouw is gaan zoeken
op Facebook en twitter en heeft
de vermoedelijke dader waarschijnlijk opgespoord. De wijkagent van Kudelstaart gaat verder met het onderzoek.
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Kaboutertfeest voor peuters
Rijsenhout - Het weer werkte afgelopen dinsdag niet erg mee, maar
dat kon de pret niet drukken voor
het kabouterfeest wat samen met
de peuters werd gevierd op peuterspeelzaal ’t Roefje.
Allemaal kaboutertjes liepen er
rond in hun mooiste kleren en
mooie zelfgemaakte kabouterhoed.
Het springkussen, de glijbaan in de
zandbak en de vele spelletjes op het
speelplein, er werd aan alles en-

Top tenniskamp bij TVK
Kudelstaart - Tennisvereniging Kudelstaart heeft in het weekend van
12, 13, en 14 juni weer een top tenniskamp gehad. Deze wordt om het
jaar georganiseerd en het was nu
de zevende keer. Het thema dit jaar
was ‘Sporthelden’. Er deden 53 kinderen mee en op het park van TVK
was een tent geplaatst waar iedereen kon slapen. Deze kinderen waren over vijf teams verdeeld en de
rode draad van het kampweekend
is altijd dat je met alles, maar dank
ook echt met alles, punten kan halen. Het team dat aan het einde van
het weekend de meeste punten bij
elkaar heeft verschaard wordt dan
kampioen. Dit jaar was dit team
‘Rood’ onder begeleiding van Marisha Bubberman en Jeroen de Jong!
Vrijdagavond werd er gestart met
een mix van diverse sporten, te denken aan badminton, volley vangbal
met een hindernis, voetbal, korfbal,
pion voetbal, hockey met een hindernis. Afsluiting met het ‘rondje om
de baan’, tanden poetsen en tussen
23.00 en 23.30 lagen de kinderen op
bed. Na een kort nachtje slapen (het
is toch altijd weer spannend zo’n
eerste nacht weg van huis) zijn de
deelnemers zaterdagochtend vertrokken naar The Beach. Aangezien het die ochtend regende waren
de sport evenementen aldaar naar
binnen verplaatst. Rond 13.00 uur
weer retour bij TVK, even lekker lunchen en starten met een tennisacti-

viteit. Er zijn in totaal 84 potjes tiebreak gespeeld, jong en oud gemixt,
enkel en dubbel spelletjes. Jongere kinderen trokken zich op aan de
ouderen en leerden hierdoor weer
het een ander. De ouderen vonden
het geweldig dat zij deze jonge kinderen onder hun hoede konden nemen. Ook nu werd de dag afgesloten met een ‘rondje om de baan’.
Hierna even zo’n twee uurtjes vrije
tijd, eten en klaar maken voor het
avondprogramma. Deze begon met
een sportheldenquiz en werd afgesloten met disco. Denk je dat ze moe
zijn na zo’n drukke dag, nee hoor,
de voetjes gingen nog volop van de
vloer! Rond 23.00 uur muziek uit en
kon iedereen zich klaar maken voor
bed. Het was al redelijk snel rustig en de kampmedewerkers konden even relaxed zitten, napraten en
bespreken hoe de volgende dag in
te plannen. Zondagochtend na het
ontbijt werd een Vossenjacht georganiseerd. De ‘sport’-vossen waren
verstopt op de uitgestippelde route
alwaar de kinderen vragen moesten
beantwoorden en/of een onderdeel
van een sport beoefenen (golf, hockey, basketbal, tennis). Na de lunch
was alweer de tijd aangebroken om
de tassen te pakken en de luchtbedden leeg te laten lopen.
Het weekend is omgevlogen! Na
in de middag het altijd weer terugkerende Levend Stratego spel gespeeld te hebben, stonden bij te-

rugkomst de ouders al op het park
met spanning te wachten. Kinderen
hadden toch wel stiekem een beetje
hun ouders gemist, ze vlogen elkaar
in de armen en even lekker kroelen,
alle knuffels die ze in het weekend
hadden gemist moesten natuurlijk
worden ingehaald! Als afsluiting van
het kamp, ‘rondje om de baan’, bekendmaking van de groepswinnaar

en toen was toch echt het einde van
het kamp aangebroken. Na iedereen
uitgezwaaid te hebben, kantine opruimen, alles op zijn plek terug gezet
te hebben nog even evalueren onder
het genot van een heerlijke maaltijd.
Over één ding was de kampcommissie het al snel unaniem eens: Over 2
jaar gaat zeker weer zo’n kamp georganiseerd worden!

Voorjaarscompetitie bij All Out

Tenniskids 4 kampioen!
Aalsmeer - De tenniskids van All Out 4 zijn in de voorjaarscompetitie kampioen geworden. Zes weken lang hebben Steffan, Maik, Nils en Bram hun
uiterste best gedaan om de eerste plaats bij tennisvereniging All Out. Mooie
wedstrijden werden er gespeeld op zonnige woensdagmiddagen thuis en
in de regio. Met super uitslagen van vier keer 5-1 winst en twee maal 6-0
winst zijn de vier ruim kampioen geworden! Afgelopen zondag zijn de jongens bij All Out gehuldigd.

Eerste ‘Jonge Helden’ lintjes voor
goochelbroers Roy en Justin
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag tijdens het Bruggenfestival heeft wethouder Jeugd en Onderwijs, Gertjan
van der Hoeven, samen met kinderburgemeester Vince Boom de eerste ‘Jonge Helden’ lintjes uitgereikt
aan de goochelende broers Roy en
Justin Huiskens. De broers van respectievelijk 15 en 14 jaar oud kregen de lintjes en een oorkonde omdat ze met hun goochelacts regelmatig belangeloos optreden
voor goede doelen, zoals Zorgcentrum Aelsmeer, Kloosterhof, Stichting Opkikker, Todos en voor Free
a Girl. Ook zijn de broers ambassadeurs van de Stichting Opkikker.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“In het collegeakkoord van CDA en

Aalsmeerse Belangen is afgesproken dat er een Kinderburgemeester
en Jonge Heldenlintjes zouden komen in Aalsmeer. Ik ben blij dat we
dit nu al voor elkaar hebben gekregen. Met de lintjes wil de gemeente
haar waardering laten blijken voor
de vrijwillige, maatschappelijke inzet van jongeren. We konden ons
met Roy en Justin geen betere kandidaten voor de ‘Jonge Helden’ lintjes wensen. We hebben van alle instellingen hartverwarmende referenties gekregen. Niet alleen werd
de kwaliteit van hun optredens geprezen, maar vooral ook dat ze zich
vaak, samen met hun familie, spontaan aanboden om een optreden
voor goede doelen te verzorgen.”

Alle manegekampioenen.

Rijvereniging Funny Horse

Thijmen en Zoë nieuwe
clubkampioenen
Aalsmeer - Op zondag 21 juli werden alweer voor de 27e keer de
clubkampioenschappen verreden
bij manege en rijvereniging Funny
Horse. Dit jaar voor het eerst een
apart kampioenschap voor de manegeruiters en de KNHS leden, omdat het niveau van de wedstrijdruiters inmiddels erg hoog is. Vanaf
half tien in de ochtend reden de 130
deelnemers hun proeven voor de jury en al het meegekomen publiek in
drie rijbanen.
Aan het einde van de dag streden
alle nummers één van elke rubriek
tegen elkaar in het overrijden om
het clubkampioenschap. Voltigeur
Dustin Wilschut, die ook meedoet
aan internationale wedstrijden voltige, was aanwezig en liet een prachtige Kur zien en er was ook gelegenheid om vragen te stellen. Net
voor de prijsuitreiking vond een parade plaats waarin bijna 30 paarden en pony’s meeliepen. Voor de
deelnemers altijd weer een hoogtepunt van het jaar. Toen alle punten
geleld waren en iedereen bedankt
was kon de prijsuitreiking beginnen.
Aanvankelijk had Thijmen Alderden
erg veel pech, omdat zijn paard ziek
werd, maar op de leasepony van zijn
zus wist hij iedereen voor te blijven
en werd kampioen van de manegeruiters. Zoë Kuintjes, die zich inmiddels al een jaar bewijst in het A-kader van de pony’s en ook al Nederlands kampioen werd eerder dit jaar,
had nog één titel niet op zak, clubkampioen van haar vereniging PSV

Funny Horse. Het was niet heel verrassend dat zij er met de winst van
door ging, maar wel heel leuk dat ze
tussen alle internationale wedstrijden door tijd vrij kon maken om aan
de start te komen. In augustus zal zij
Nederland vertegenwoordigen op
het EK in Zweden. Over twee weken
sluit Funny Horse het seizoen af met
een pony- en instructiekamp.
Uitslagen
L1 manege: 1. Thijmen Alderden
- Macho 190; 2. Ashley Moolhuizen - Sedan 182; 3. Kim Schindeler
- Nike 182. L2 manege: Famke Ammerlaan - Sedan 182. M1/M2 manege: 1. Natasja Dieleman - Goldy
189. FHB: 1. Milan Goezinne - Snuitje 162; 2. Nienke Ramselaar - Sunny 161; 3. Emma van Diemen - Sunny 161; 4. Romy Shoshani - Marloes
-160. Klasse B: 1. Sydney van der
Bout - Nike 173; 2. Lexi Lensvelt Franciska 169; 3. Melina Antoniades - Marloes 167; Amy Moen Marloes 166. Beginners: 1. Esther
Fokkema - Duco 106; 2. Hanna Fokkema - Simone 105; 3. Fay Gootjes Snuitje 104; 4. Estelle Gomez - Okki 101. Vaardigheid: 1. Felice Meijboom - Okki 106; 2. Wictoria - Okki 105; 3. Kunie Jongkind - Simone
104; 4. Samia - Lady 100. B KNHS:
1. Feline van Geffen - Blitz 385. L1
KNHS: 1. Hilde Brands - Sedan 423.
L2 KNHS: 1. Rosebelle Dragt - Dave 397. M2 KNHS: 1. Lisa Dieleman Lucky 400. Z1 KNHS: 1. Florence de
Kok - Sondrio 443. Z2 KNHS: 1. Zoë
Kuintjes - Elin’s Nonsisdador 573.

thousiast mee gedaan. Halverwege
de ochtend was onder het eten van
een beetje chips de film van kabouter Plop te zien waar de kinderen
heerlijk van hebben genoten. Als afsluiting kregen de peuters een ijsje en na het grabbelen naar een cadeautje in de grabbelton werd het
feest afgesloten met het vertrouwde
liedje ‘Dag, dag allemaal’. Het was
een mooie, vrolijke en leuke ochtend.

Ritmische gymnastiek duo-oefeningen

Goud en zilver voor Jikke,
Carolien en Jeanine op NK
Aalsmeer - Op 20 en 21 juni werden verschillende finales georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie in Ahoy, Rotterdam tijdens het Fantastic Gymnastics
weekend. Ook de finales van de duooefeningen prejunioren B van ritmische gymnastiek waren in Ahoy. Namens SV Omnia had Jikke van der
Meer zich voor twee onderdelen geplaatst, samen met haar duo-partners Carolien Plantjé en Jeanine van
Son van SV Pax. De duo-oefeningen
zijn een aantal jaar geleden in het leven geroepen als voorbereiding op
de groepsoefening. Deze wedstrijden
vormen een apart onderdeel binnen
de ritmische gymnastiek. Tijdens de
finales konden er twee titels veroverd
worden: Nederlands kampioen duo
lint en duo touw. De combinatie SV
Omnia/SV Pax hadden zich voor beide materialen geplaatst. Het materiaal
touw was als eerste aan de beurt en
deze oefening van Jikke en Carolien
viel goed in de smaak bij de jury. Deze
oefening was gemaakt door de train-

sters van SV Pax. De jurywaardering
kwam uit op een mooie 8,650. Het
werd nog spannend, want er werden
nog een paar goede oefeningen getoond. Jikke en Carolien kwamen uiteindelijk 0,05 punten te kort voor de
eerste plaats en werden op dit onderdeel dus nipt tweede. Een mooie zilveren medaille voor Jikke en Carolien.
De oefening met het materiaal lint
door Jikke en Jeanine was een goed
uitgevoerde oefening! Een feest voor
het oog. Dit keer een oefening vanuit de SV Omnia-hoek. Als enige in de
wedstrijd haalden zij een score boven de acht punten en wel een 8,150.
Dit werd verder in de wedstrijd door
niemand meer verbeterd en daarmee
was goud voor de meiden een feit!
Jikke mocht voor de tweede keer het
podium beklimmen, dit keer de hoogste trede. De bijzondere duo-samenwerking dit jaar bij de prejunioren
B tussen SV Omnia 2000 en SV Pax
heeft tot aan de finales goed uitgepakt. Twee medailles voor een sportief seizoen van samenwerken!

Urban Arts project van het
Cultuurpunt groot succes
Aalsmeer - De afgelopen weken
konden beats en raps gehoord worden en werd er naar hartenlust getekend op de Oosteinder en de
Zuidooster school in Oost. Leerlingen van groep 7 deden mee aan
het Urban Arts project. De kinderen kregen vier workshops in kunst
disciplines die van de straat komen.
Samen met rapper ‘snelle’ gingen
de klassen aan de slag met het maken van een nummer. DJ Rene leerde alles over draaien van muziek,
de breakdance docenten van Can
Dance leerde de leerlingen een hiphop choreografie en Sander Bosman hielp de kinderen bij het ontwerpen van een eigen naam ‘tag’.
Eerder gingen leerlingen van Samen
Een, de Hoeksteen, OBS Kudelstaart
en de Brug hen al voor. De kinderen mochten allen na afloop van de
les op school, gratis nog een aantal workshops volgen bij de docenten die bij hen voor de klas stonden. Bij rap werd er een videoclip
gemaakt, bij DJ werden de leerlingen uitgenodigd in een echte studio, bij breakdance gingen de leerlingen op bezoek bij de Can Dance

Buitenspeeldag
druk bezocht
Kudelstaart - Tijdens de buitenspeeldag in juni opende
Snoopy haar deuren voor alle kinderen uit Kudelstaart. Veel
kinderen uit de omgeving zijn
langs geweest. Zo konden ze allerlei spellen doen in het groot,
zoals vier op een rij en dammen,
maar ook is er gevoetbald en gespeeld bij de glijbaan of met de
water- en zandtafel. Deze watertafel is favoriet bij veel kinderen!
Als laatste is nog een waterballonnen wedstrijd gehouden met
elkaar om de dag af te sluiten.

studio en tijdens de workshop graffiti mochten de leerlingen bij N201
met echte spuitbussen aan de slag.
“We zijn ontzettend trots op het resultaat van dit project”, dldus Lennard Gols, Combinatiefunctionaris Cultuur in dienst van het Cultuurpunt Aalsmeer. “Met dit project
hebben we op de scholen ruim 250
leerlingen bereikt.
Maar liefst 100 van deze leerlingen hebben er voor gekozen om
na school nog een aantal lessen
te volgen. Dat is echt een fantastische score. Behalve dat we enorm
veel kinderen hebben bereikt, hebben we een ander beeld van cultuur
neergezet. Cultuur is veel dichter
bij de belevingswereld van de kinderen dan ze denken en kan eenvoudig in de eigen tijd met weinig
materialen worden uitgevoerd. Dat
is wat we hebben proberen over te
dragen met dit project.” Het Cultuurpunt Aalsmeer hoopt voor volgend
jaar weer een soortgelijk project op
te kunnen zetten voor de scholen.
Leerlingen spuiten hun eigen graffiti
kunstwerk bij N201.
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Vrijdag start Westeinder Water Week

Joost Kempers: “Beleef Aalsmeer,
ervaar de Westeinder!”

Aalsmeerse Froukje Koeckhoven
wereldkampioen Bankdrukken!
Aalsmeer - Wat twee en een half
jaar geleden begon als een grapje, heeft inmiddels geresulteerd in
een serieus wereldkampioenschap.
Froukje Koeckhoven-de Vries heeft
een topprestatie geleverd op zaterdag 13 juni in Telford in Engeland!
Met 72.5 kilo heeft zij in haar gewicht- en leeftijdsklasse een wereldrecord gevestigd. Echt een super prestatie, want het oude wereldrecord stond op 62,5 kilo! Aan de
wereldkampioenschappen namen
vele landen deel, vooral Ierland, Engeland, Frankrijk en Amerika zijn de
toplanden binnen de powerlifting.
Froukje was de eerste Nederlandse
powerlifster die bij deze bond heeft
mee gedaan. Ze heeft deelgenomen
aan het onderdeel bankdrukken.
Bankdrukken is een onderdeel van
het Powerliften, wat bestaat uit drie
onderdelen: squat, deadlift en bankdrukken. De bond, die deze wereldkampioenschappen heeft georganiseerd is de WDFPF, de World Drugs
Free Powerlift Federation. Een powerliftbond die zeer scherp toeziet
op het zuiver en schoon uitvoeren
van de krachtsport.

Veel trainen
Ruim 2 jaar geleden raakte Froukje in een Aalsmeerse sportschool in
gesprek met een dame die intensief
bezig is met Powerliften. De uitdaging om te kijken hoe sterk Froukje zou zijn, werd direct door Froukje
aangenomen. Vanuit het niets ‘drukte’ Froukje 50 kilo.
Dit is voor een vrouw een enorm gewicht. Met een uitgebalanceerd dieet en veel trainen, minimaal vier
keer per week naar de sportschool
onder leiding van Coach Jerry, heeft
Froukje in 2014 het Belgisch kampioenschap op haar naam mogen
zetten. In 2015 werd zij ook al Fries
Kampioen wat voor haar een extra mooie ervaring is gezien het feit
dat dit ‘Famke’ een echte Friezin is.
Froukje zou Froukje niet zijn als zij
niet haar eigen wereldrecord gaat
verbeteren. Froukje: “Het was een
geweldig en intrigerend sportevenement met allemaal gedreven sportatleten, wat smaakt naar meer. Volgend jaar wil ik zeker mijn titel gaan
verdedigen in Wales en mijn eigen
wereldrecord gaan verbreken!”

Aalsmeer - De Westeinder Plassen vormen met de Grote en Kleine
Poel het grootste en meest bijzondere binnenmeer van Nederland.
Met de Ringvaart als open vaarverbinding naar Amsterdam, andere vaargebieden in het westen en
de staande mastroute naar Zeeland
zijn zij ideaal voor zeiler en motorbootvaarder. Op ‘De Poel’ heb je nagenoeg geen last van beroepsvaart,
ondieptes of stroming en de sloten
bij de vele eilandjes maken het tot
een ideaal vaargebied voor beginnende en gevorderde watersporters. ‘De Poel’ verdient alle aandacht
om nog meer bekend te raken om
iedereen van deze Aalsmeerse parel
te laten genieten. “Dat is ook de opzet van de Westeinder Water Week,
die we weer van 26 juni tot en met
5 juli gaan houden”, verhaalt Joost
Kempers. “Met aan variëteit van activiteiten op de wal en op het water is er voor iedere leeftijd wel wat
te beleven. We hebben onze focus
bewust gezet op laagdrempeligheid.
Niet alleen deelnemen, maar ook
gewoon even naar het Surfeiland bij
de Watertoren komen om te kijken,
vooral op vrijdag de jeugd aanmoedigen en te genieten van het prachtige uitzicht wat de Grote Poel biedt.
Wij zien de Westeinder Water Week
vooral als een leuke en sportieve

manier om kennis te maken met de
watersport en daarmede Aalsmeer
als watersportlocatie nadrukkelijk
op de kaart te zetten.” Vrijdag 26 juni is er een speciale kinderdag. Vanaf 9.00 uur kan er gezeild worden in
de populaire Optimist onder leiding
van Zeilschool Aalsmeer en gaan
groepen van de Aalsmeerse schooljeugd evenals vorige jaren aan de
slag met ‘Bouw je bootje’. De kunst
is om met de vakkundige hulp van
Kon. De Vries een drijvend schaalmodel van de Aalsmeerse praam te
bouwen. Zaterdag is er om 14.30
uur Proefvaren met Lions Club
Aalsmeer Ophelia. In het weekend
zijn er zeilwedstrijden. De stichting
Westeinder Zeilwedstrijden gaat
weersafhankelijk proberen de baan
zo dicht mogelijk bij het surfeiland
uit te leggen; leuk om vanaf de wal
te volgen. De week volgt met waterskien op woensdag, een open waterzwemwedstrijd en de woensdagavondzeilwedstrijden van de W.V.
Aalsmeer. Donderdag zijn er weer
kinderactiviteiten en vanaf 17.00 uur
AquaPalooza: dan is er volop Music met de DJ vanaf een ponton en
alle toeschouwers op de kant of in
hun bootje er rondom! Vrijdag (3 juli) en zaterdag zijn er weer zeilwedstrijden. Het Nationaal Regenboog
Evenement (NRE) was 5 jaar geleden de inspiratie voor de Westein-

Training Dam tot Dam
loop gestart bij AVA
Postduiven Vereniging de Telegraaf

Drie vluchten, drie winnaars
Aalsmeer - Drie vluchten afgelopen weekend, de derde Marathon vlucht vanuit het Franse Vierzon, de laatste Vitesse vlucht vanuit
het Belgische Quievrâin en de derde Dagfond vlucht vanuit het Franse
Vierzon. De duiven in Cahors werden vrijdag om 13.00 uur gelost, zaterdag werden de duiven in Quievrâin om 09.15 uur gelost en in Vierzon om 07.45 uur. De vlucht Cahors
is gewonnen door de duif van W.
Grapendaal uit Aalsmeer, de vlucht
Quievrâin door P. v.d. Meijden uit
Aalsmeerderbrug en de vlucht Vierzon door de comb. Van Ackooy uit
Hoofddorp. De uitslagen zijn als
volgt. Cahors 16 duiven en 4 deelnemers: 1. W. Grapendaal Aalsmeer,
2. J.A. van Dijk, Aalsmeer, 3. W.Wijfje
De Kwakel en 4. S. Vonk Aalsmeer.
Quievrâin 283 duiven en 18 deelnemers: 1. P. v.d. Meijden Aalsmeer-

derbrug, 2. C. van Vliet Kudelstaart,
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer, 4. Comb. van Ackooy
Hoofddorp, 5. E. Wiersma Amstelveen, 6. A.J. van Belzen Kudelstaart,
7. D. Baars Kudelstaart, 8. G. v.d.
Bergen Kudelstaart, 9. A. v.d. Wie
Aalsmeer, 10. L. v.d. Sluis Uithoorn,
11. J.H. van Duren Amstelveen, 12.
Darek Jachowski Mijdrecht, 13. Tim
Rewijk De Kwakel, 14. M. de Block
Aalsmeer, 15. Th. v.d. Wie Aalsmeer,
16. P. Baas Uithoorn, 17. W. Grapendaal Aalsmeer en 18. W. Wijfje De Kwakel. Vierzon 115 duiven
en 9 deelnemers: 1. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 2. J.H. van Duren
Amstelveen, 3. W. Wijfje De Kwakel,
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer, 5. R. v.d. Berg De. Kwakel, 6. G. v.d. Bergen Kudelstaart, 7.
L. v.d. sluis Uithoorn, 8. P. Baas Uithoorn en 9. E. Wiersma Amstelveen.

77,7 Feestje op de solex
Kudelstaart - Op zaterdag 20 juni
hielden de solexvrienden Kudelstaart
en De Kwakel hun Kudelstaart 77,7 kilometer tocht. Maar liefst 40 klassieke
Solexen reden mee en haalden allemaal de finish.
Om half elf vertrokken de liefhebbers
vanaf het Dorpshuis. Via Bilderdam
werd naar Leimuiden getuft. Daar
wachtte een avontuurlijke oversteek
met het pontje. Toen ging het langs

de Braassem en moest weer de pont
genomen worden om richting Kudelstaart te kunnen rijden. Want daar
werd in het Dorpshuis een mooie
lunch geserveerd door Cor en zijn dames. Na de lunch ging het vermaak
naar Nieuwveen en via een fraaie toeristische route kwam de colonne uiteindelijk aan bij Palingrokerij Rekelhof. Hier was het visser en roker Theo
die de solexisten op boeiende en hu-

De deelnemers aan de kennismakingstraining bij AVA.

Ondanks flinke stortbuien,
leuke fietstoertochten
Kudelstaart - Oorspronkelijk aangeprezen met ‘water en polderlandschap zijn de ingrediënten van deze tochten’ bleek deze samenvatting
van de in het kader van Kudelstaart
777 georganiseerde fietstoertochten
treffend. Natuurlijk was het met een

lekker zonnetje een stuk aangenamer geweest, maar de eerste dag
van de zomer deed zijn naam helaas
weinig eer aan. Wat ‘s morgens op
de buienradar nog beperkt leek tot
een beetje miezer hier en daar, ontaarde in de loop van de dag tot een

morvolle wijze het wel en wee van het
vissen in de Westeinderplassen uitlegde. Uiteraard gebeurde dit onder
het genot van een hap (paling) en
een slok. Omdat de meeste solexrijders toch een dagje ouder worden en
dus wat moe werden, is vervolgens
spontaan besloten de 77,7 kilometer
niet helemaal vol te maken. Onder het

mom van, “we moeten ook nog even
beachvolleybal kijken en een slokje
halen”, werd snel het Dorpshuis weer
opgezocht. Volgend jaar de rest dan
maar rijden. Al met al was het een
mooie dag en bleek weer eens dat
niet alleen Kudelstaart mooi is, maar
dat de omgeving ook heel mooi wonen is.

derWaterWeek met als belangrijkste drijfveer het vergroten van bekendheid en voorkeur van het Groene Hart van Nederland. Nu die doelstellingen genoegzaam zijn bereikt
heeft Westeinder Zeilwedstrijden in
samenwerking met de Drakenclub
het Gaastra Cup evenement opgezet met teamwedstrijden in de internationale Drakenklasse als primeur
voor de gemeente Aalsmeer. Teams
uit Muiden, Alkmaar en Aalsmeer
gaan voor de opbouw van een gezamenlijk klassement. De wedstrijden worden ’s middags verzeild op
korte banen van circa 30 minuten
en zullen vanaf de wal en in toeschouwerboten goed te zien zijn.
In Aalsmeer is er veel historie in
de Draak; er werd door Aalsmeerders in de Draak meegezeild met de
Olympische Spelen, zij wonnen ook
diverse keren het Nationaal Kampioenschap en zelfs de Dragon Gold
Cup, die geldt als het fameuze Europees Kampioenschap met velden
van 100 deelnemers. Jaarlijks openen de Drakenzeilers het wedstrijdseizoen in de weekends op en rond
Pasen. Zaterdag kan er ook nog
worden gesupt (Standing Up Peddling), peddelen op een aangepast
surf board, en zondag organiseert
de windsurfclub de jaarlijkse Oude deuren Surf Cup op oude surfplanken uit jaren van weleer. “Natuurlijk omlijsten we alle activiteiten met muziek en denken we aan
de interne mens”, zo vervolgt Joost
Kempers als één van de drijvende
krachten achter deze week enthousiast zijn verhaal. “We starten de
vrijdag, de openingsdag, met Bert
Coster Events: ‘s middags is de grote tent op het Surfeiland al voor iedereen open en is er een barbecue
voor iedereen. Dit is op 3 juli! Zaterdagavond (met kaartjesverkoop)
treedt een band op en zondagavond
5 juli is er weer vrij toegang voor
Culinair Aalsmeer als de Aalsmeerse horeca zich presenteert met een
keur van lekkere hapjes. Met plezier
aan de wal en op het water, daar zijn
we met de Aalsmeerse watersportondernemingen en verenigingen
Aalsmeer - De eerste training en
tevens kennismaking voor de Dam
tot Dam loop heeft afgelopen zondag plaatsgevonden op de atletiekbaan aan de Sportlaan. Ruim 30
hardlopers en 5 wandelaars zijn enthousiast begonnen aan hun voorbereidingen voor dit loopfeest van
Amsterdam naar Zaandam! Vanaf
zondag 28 juni wordt er wekelijks
om 9.00 uur met duurlopen gestart
vanaf de parkeerplaats bij de camping van het Amsterdamse bos. Deze duurlopen worden uitgebreid totdat alle deelnemers in staat zijn om
de Dam tot Damloop met succes te
volbrengen. Vind jij het ook lekker
om op zondagmorgen een duurloop
te doen? Loop dan gezellig mee! Er
wordt gelopen in drie tempo groepen, zodat er voor iedereen in een
passende snelheid getraind wordt.
Gezamenlijk trainen voor één doel
wordt altijd als gezellig, inspirerend
en motiverend ervaren. Wil je meedoen? Meld je alsnog aan via info@
avaalsmeer.nl
paar flinke stortbuien verspreid over
de fietsroutes. Desondanks meldden ruim 90 deelnemers zich afgelopen zondagmorgen voor de door
de schaatstraingingsgroep VZOD
Kudelstaart uitgezette fietstoertochten door de Hollandse polder. En dat
het mooie routes waren – een lange van bijna 90 en een korte van
50 kilometer - daar waren de finishers het unaniem over eens. Ook
voor de doorgewinterde toerders
had de organisatie een paar verrassende en weinig ontdekte paadjes
in petto. De meeste fietsers bleken
echte doorzetters en lieten zich door
de omstandigheden niet van de wijs
brengen. Een enkeling maakte eerder dan gepland rechtsomkeert,
sommigen raakten het spoor bijster
vanwege verweekte routekaartjes,
maar de meeste fietsers beleefden
een leuke en plezierige tocht. Vertrekkend vanonder de door Balk opgerichte ‘stadspoort’ reden de deelnemers langs stempelposten met
appel en banaan, een overzet met
het pontje en een terrasje met koffie en taart via ‘knooppunten’ in een
mooie ronde door het groene hart.
Een deel van de deelnemers was afkomstig van wielervereniging UWTC
uit Uithoorn en van de organiserende schaatsvereniging zelf. Maar het
overgrote deel waren vooral recreatieve fietsers van jong tot oud, die
al dan niet elektrich ondersteund en
gewapend met regenpak, deze gelegenheid aangrepen om er lekker
op uit te gaan. Foto’s van het evenement zijn te vinden op de website
www.stgvzod.nl.

aan bezig. Het huidige aanbod van
recreatieve boten groot en klein is
groot genoeg om keuzes te maken
en Aalsmeer biedt een groot aantal jachthavens met ligplaatsen. Van
daaruit wordt steeds meer georganiseerd met instap- en informatiemomenten, lessen en verhuur. Met
de Westeinder Water Week geven
we de watersport wind in de zeilen.
Kom zwemmen, zeilen, windsurfen,
waterskiën, roeien of motorbootvaren. Of ‘gewoon’ eindeloos genieten
van de Westeinderplassen!” Alle informatie met het complete aanbod
is te vinden in de speciale programmafolder en op www.westeinderwaterweek.nl.
Theo van Mierlo.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 26 juni houdt
buurtvereniging Hornmeer de laatste koppelkaartavond van dit seizoen.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Het koppelkaarten op 19
juni is gewonnen door Pia en Miep
Wolf met 5092 punten, op twee Dirk
Tromp en Rijk van Egdom met 5019
punten en op drie Siem Burgers en
Ben Johannessen met 4932 punten.
De poedelprijs was voor Paul van Aalst
en Leo Ton met 3500 punten. Het nieuwe seizoen start weer op 14 augustus.
Iedereen is vrijdag van harte welkom.

Coby wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 18
juni is het kaarten gewonnen door Coby van Weerdenburg met 5219 punten,
gevolgd door Wim Buskermolen met
5175 en Huub Bouwmeester met 5003
punten. Bij het jokeren ging de hoogste
eer naar Gerard de Wit met 156 punten, Kees van der Meer eindigde met
299 punten op twee en Bets Teunen
met 353 punten op drie. Belangstelling
voor deze gezellige kaartmiddag? Kom
gerust eens kijken. Voor inlichtingen:
Mevr. R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Fietsen met
de OVAK
Aalsmeer - Donderdag 2 juli is
weer de fietsmiddagtocht van de
OVAK Pedaalridders. De tocht is circa 25 kilometer lang en gaat dit keer
richting Amstelveen. De route kan
zowel individueel als in groep gefietst worden. De route kan opgehaald worden en bij de rust ontmoet
men elkaar weer. Vertrek vanaf de
parkeerplaats van het zwembad aan
de Dreef om 13.30 uur.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 1
juli vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 17 juni is gewonnen
door Anton van de Polder met 5287
punten, gevolgd door Sjaan van der
Drift met 5144, Dirk Tromp met 4914
en Piet Straathof met 4857 punten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Amsterdamse Bos Golf toernooi:

44.000 Euro voor verlagen
handicap herseninfarct
Amstelland - Dinsdagavond 16 juni kon voorzitter Hans Poortvliet
van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn in het Amsterdamse Bos een
Afslag van hole 1, de Hazenheuvel in
het Amsterdamse Bos.

Zoë naar EK pony dressuur
Aalsmeer - Zoë Kuintjes, lid van vereniging Funny Horse, is geselecteerd
door bondscoach Tineke Bartels voor
het Europees Kampioenschap dressuur voor de pony’s. Dit internationale kampioenschap vindt plaat 5 tot
en met 9 augustus in Malmö in Zweden. Samen met drie andere amazones (Daphne van Peperstraten, Eveline Bos en Rianne Kooistra) reist de
Aalsmeerse begin augustus af naar
Zweden om daar Nederland te vertegenwoordigen. Zoë Kuintjes is 14
jaar oud en zal deelnemen met de
mooie witte schimmel Elin’s Nonsisdador, welke in eigendom is van de
familie Van der Lof uit Haaksbergen.

Dagelijks traint zij op HMS Stables
in Heiloo. Samen met haar coach
en trainer Jordy van Wijnen heeft
Zoë hard gewerkt om te behoren tot
de beste ponyruiters in Nederland.
Kwalificatie geschiedt door overall
prestaties gedurende het jaar, maar
de benoemde observatiewedstrijden
zijn doorslaggevend in de selectie.
Deze deelname aan het EK is voor
Zoë een mooi vervolg op haar eerder
behaalde titel Nederlands Kampioen
2015! “Ik ben dolblij en super trots
dat ik naar het EK mag. Een droom
die uitkomt. We gaan ons uiterste
best doen”, laat Zoë tot slot enthousiast weten.

Snelle baanloop bij AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer aan de Sportlaan werd vorige week woensdag weer de maandelijkse recreatieve 3 en 5 kilometer
baanloop gehouden. Michel Eekhof
liep de 3 kilometer het snelst, in 10:57,
gevolgd door: Dick van Rijn 11:53,
Nishan Sapkota 14:41, Sharon Sweijd 18:29 en Cock van der Pol in 18:47
minuut. Bij de 5 kilometer scoorde
Erwin Koopstra met 17:44 de snelste tijd, gevolgd door: Brent Pieterse 17:53, Yvo Hauet 18:36, Erica Belandi 19:07, Gerard van Schaik 19:16,
Frans Woerden 19:19, Michel Vollebregt 19:34, Robin Schoorl 19:51, Jeel

Keus
20:34, Martin van Wieringen
20:56, Winfried Falk 21:37, Ingeborg 21:38, Jacques van Wieringen
22:49, Ron Wijnands 22:52, Jelmer
Vink 23:11, Ruud de Reuver 23:38,
Robin Tromp 23:52, Peter van Wouwe
24:45, Peter Akerboom 24:46, Arnold
van Velthoven 24:55, Dennis Krommenhoek 25:14, Onno Zwerver 25:21,
Don Ran 25:43, Anton Schuurman
26:09, Matthijs 27:07, Marijn Demarteau 27:15, Corry de Looze 29:53 en
Sharon Nieuwstad in 30:09 minuut.
De volgende baanloop bij AVA is op
woensdag 8 juli. Meer informatie is te
vinden op: www.avaalsmeer.nl.

Uitdaging Amstelland Zorg

Wandelen met diabetes
Amstelveen - Mensen met diabetes
mellitus, suikerziekte, worden uitgedaagd om een grote prestatie te verrichten op 14 november. Op deze datum is het Wereld Diabetes Dag. De
uitdaging is een wandeltocht van 20
kilometer in en om Amstelveen. Amstelland Zorg (een zorggroep van
huisartsenpraktijken) organiseert dit
in samenwerking met het Sportbedrijf
Amstelveen en de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). De organisatie
heeft een team van begeleiders klaar
staan, die er alles aan zullen doen om
iedereen de eindstreep te laten halen.
Bewegen is eigenlijk een soort medicijn: Het verlaagt de bloeddruk en het
cholesterol, het bevordert de bloedcirculatie en het verlaagt de bloedsuiker.
Daarom zou bewegen een vast onderdeel moeten zijn in het dagelijks leven.
Iedereen weet dit, maar doet dit eigenlijk toch onvoldoende, omdat er vaak
andere prioriteiten zijn. De organisatie

wil graag laten zien dat bewegen leuk
en gezellig kan zijn en wat 3 maanden
training aan gezondheidswinst oplevert. Vanaf 17 augustus wordt er twee
keer per week op maandag en donderdagavond gewandeld, onder begeleiding van een diabetesverpleegkundige en een fysiotherapeut. Huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten lopen ook mee.
Voorlichtingsavond
Op dinsdag 30 juni begint 19.30 uur
een voorlichtingsavond over dit sportieve evenement in de Ben Goudsmithal in de Sportlaan 29. Iedere belangstellende is welkom. Meer informatie
is te lezen op www.amstellandzorg.nl
onder het kopje ‘nieuws’. Aanmelden
kan via: info@amstellandzorg.nl. Amstelland Zorg is een organisatie die
onder andere werkt voor de huisartsen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Amstelveen.

Atletiek: AV Aalsmeer

Snelle tijden junioren ondanks
slechte weersomstandigheden
Aalsmeer - Onder wisselende
weersomstandigheden werd vrijdagavond 19 juni de derde Trackmeeting van het jaar in Utrecht afgewerkt. Wederom verbeterende Inger van Dok haar persoonlijke record en het clubrecord bij de C-junioren op de 800 meter. Haar tijd was
maar liefst 3 seconden sneller en is
nu 2:30.96 minuten. Een week voor
het NK junioren bewees B-junior
Corné Timmer dat hij langzamerhand zijn vorm begint terug te krijgen. In de stromende regen liep hij
een vlakke en ontspannen race over
3000 meter. Zijn tijd van 9:25.18 minuten is voor hem de snelste tijd van
het jaar op deze afstand. Volgende
week zal de Corné tijdens het NK
junioren in Breda op de 5000 meter
starten bij de A-junioren.
Foto: Erik Witpeerd.

Corné Timmer in actie.

cheque van 44.000 euro overhandigen aan de AMC Foundation. Het
geld wordt besteed aan onderzoek
naar de beste behandelmethode
van een herseninfarct. Verantwoordelijk voor het onderzoek is professor Charles Majoie verbonden aan
het AMC. Daar wordt het onderzoek
uitgevoerd door promovendus Kilian Treurniet. Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht tijdens de vijfde editie van het Amsterdamse Bos
Golf-toernooi. De leden van de Rotary Club hadden in samenwerking
met het Amsterdamse Bos het bos
voor 1 dag omgetoverd in een heuse 18 holes golfbaan. De 115 golfers in 29 flights kwamen tijdens de
baan bij verschillende holes culinaire verrassingen en verrassende obstakels tegen. De dag werd afgesloten met een veiling en een loterij tijdens een exquise diner. De sfeer zat
er bij de deelnemers goed in. Getuige ook het na afloop met golfballen
mikken op een open raam van een
schadeauto.

Experience aangepast sporten

Jetze Plat: ‘Handbiken
geeft enorm veel vrijheid”
Amstelland - Jetze Plat is, ondanks
zijn fysieke beperking, al van jongs
af aan bezig met sport en handbiken. Afgelopen jaar is Jetze verkozen tot paratriatleet van 2014. Een
handbike is een fiets met drie wielen, die met het bovenlichaam aangedreven wordt. Waar de handbike
vroeger gebruikt werd als vervoersmiddel naar school, wordt deze nu
gebruikt om topprestaties te leveren op nationaal en internationaal
niveau. Op 30 augustus geeft Jetze een clinic handbiken op de Special Sports Experience in Haarlem.
Sportservice Noord-Holland ging in
gesprek met deze aangepaste topsporter.
Hoe kwam je in aanraking
met handbiken?
“Ik ben geboren met een afwijking
aan beide benen. Ik was wel in staat
om redelijk goed te lopen, maar fietsen was niet mogelijk. Mijn ouders
hebben destijds in het Amsterdamse Vondelpark een handbike zien rijden. Toen was dit nog heel onbekend en het was dus puur toeval dat
ze deze handbiker tegenkwamen. Zo
zijn mijn ouders bij een handbike uitgekomen zodat ik mezelf toch goed
kon redden. Toen ik een jaar of acht
oud was, kreeg ik mijn eerste handbike en hiermee reed ik naar de basisschool, twee kilometer verderop.”

Wat is je beperking?
“In mijn linkerknie missen de kniebanden. Daarnaast is mijn linker bovenbeen verkort en is de heup erg
slecht. Rechts zit mijn onderbeen
aan mijn heup vast, het gehele bovenbeen mist hier dus. De voet die
daaraan zat, is zes jaar geleden geamputeerd waardoor ik gemakkelijker een prothese kan dragen. Hierdoor kan ik eigenlijk alles, behalve
hardlopen en fietsen op een normale fiets.”
Wat is er zo leuk aan deze sport?
“Het geeft enorm veel vrijheid.
Daarnaast kan je het direct vanuit
huis doen en hoef je dus nooit naar
een sporthal of sportschool. Heerlijk buiten en het kan enorm hard
gaan. Dat geeft echt een kick. Nu
ik internationaal actief ben en ook
mocht starten tijdens de paralympische spelen in Londen (2012), geeft
het mij enorm veel uitdaging om het
maximale uit mijzelf te halen.”
Hoe vaak train je per week?
“Dit ligt helemaal aan de periode
van het seizoen. Maar uiteindelijk
komt het er wel op neer dat ik vijf
dagen twee keer per dag train, één
dag één keer en ik heb één rustdag
in de week. Zo`n elf keer in de week
dus. Dit is onder andere handbiken,
zwemmen en krachttraining.”

Hans Poortvliet, voorzitter van de organiserende Rotary club Aalsmeer-Uithoorn (l) heeft zojuist de cheque overhandigd aan professor Charles Majoie
van het AMC (m). Rechts promovendus Kilian Treurniet die het geld voor zijn
onderzoek gaat gebruiken.
Vervolgonderzoek mogelijk
Professor Charles Majoie, die de
cheque in ontvangst nam, was opgetogen over het resultaat. Dat was
tien procent hoger dan vorig jaar.
De 39.500 euro die toen werd bijeengebracht tijdens de vierde editie van het toernooi, vormde in 2014
de basis van het onderzoek van promovendus Olvert Berkhemer. Dat
door de Rotary club gesteunde on-

derzoek resulteerde in grensverleggende uitkomsten die internationaal
opzien baarden.
Majoie meldde dat met de opbrengst van het golftgoernooi van
dit jaar promovendus Kilian Treurniet in 2015 vervolgonderzoek kan
uitvoeren waarmee gewerkt kan
worden aan het verder verlagen van
een lichamelijke handicap na een
herseninfarct.

Wat is je mooiste prestatie
op sportgebied?
“Waar ik misschien nog wel het
meest trots op ben, is een overwinning tijdens een wereldbekerwedstrijd in Spanje. Alle groten mannen stonden daar aan de start en
ik kwam als eerste over de streep.
Daarnaast ben ik ook trots op mijn
vijf nationale titels en mijn Europese
titel triatlon, want dit combineer ik
sinds een jaar met handbiken.”
Wat wil je nog bereiken
in het handbiken?
“Alle pijlen zijn nu eigenlijk gericht
op de paralympische spelen in Rio
de Janeiro in 2016. Allereerst de
kwalificatie, maar vervolgens wil ik
natuurlijk ook mijn vierde plaats van
Londen (2012) behoorlijk verbeteren. Maar op kortere termijn is het
seizoen 2015 heel erg belangrijk. Op
het programma staan onder andere een aantal wereldbekerwedstrijden en uiteindelijk in juli de wereldkampioenschappen in Zwitserland.”
Heb je tips voor mensen die
willen gaan handbiken?
“De allereerste tip is natuurlijk om
het gewoon eens te proberen. Ervaar eens hoeveel vrijheid je ermee
krijgt en daarnaast werk je direct
aan je gezondheid. Dit hoeft absoluut geen topsport te zijn maar het
gaat gewoon om lekker actief bezig zijn, als is het alleen maar naar
bijvoorbeeld de supermarkt. Als je
hiervan enthousiast wordt, wat ik
bijna zeker weet, is het zaak om je
heel goed te laten informeren naar
alle soorten handbikes. Wat wil je
ermee, en welke handbike past het

beste bij deze doelstelling?” Op
30 augustus vindt op het Pim Mulier sportpark in Haarlem de Special Sports Experience plaats. Dit is
een dag voor iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die geïnteresseerd is in
sporten. Sportaanbieders uit de regio geven clinics en demonstraties
en geven informatie over de mogelijkheden binnen het aangepast
sporten. Jetze Plat zal op deze dag
ook aanwezig zijn om een clinic te
verzorgen en om mensen de kans
te geven om kennis te maken met
handbiken. Voor meer informatie
over de Special Sports Experience
kan een mail gestuurd worden naar
sse2015@sportservicenoordholland.nl.
Foto: Sportservice
Noord-Holland

Samenwerking tussen Qui
Vive en HockeyPeople
De Kwakel - Qui Vive gaat samenwerken met HockeyPeople, een
nieuw recruitment bureau, dat al
nauw samenwerkt met verschillende hockeyverenigingen. HockeyPeople matcht hockeyers die een
eerste of volgende baan zoeken met
bedrijven en organisaties die op
een of andere manier iets met hockey hebben. Qui Vive wil haar leden
hiermee een ingang bieden om een
baan te vinden, haar sponsors en
andere relaties gebruik laten maken
van het goede arbeidspotentieel bij
hockeyverenigingen maar ook op
deze manier sponsorgelden binnen halen. HockeyPeople is opgericht door hockeyers met jarenlange ervaring in onder andere de recruitment branche, als ondernemer
of manager en op het hockeyveld.
Van sporters is bekend dat zij veel-

al goed zijn opgeleid. Door op jonge leeftijd al verantwoordelijkheid
te krijgen (fluiten, coachen, trainen
en deelname aan besturen en commissies) zijn hun sociale vaardigheden vaak goed ontwikkeld. Verder bezitten zij leiderschapskwaliteiten en hebben een gezonde ambitie. Naast de juiste opleiding, ervaring en vaardigheden is het vooral deze specifieke achtergrond waar
veel bedrijven en organisaties naar
op zoek zijn. Met deze gedachte als
uitgangspunt is HockeyPeople opgericht en niet zonder succes. Diverse leden van andere hockey verenigingen, waar HockeyPeople al
mee samenwerkt, zijn geplaatst
bij opdracht- gevers. Als hockeyers via HockeyPeople een baan vinden of als via Qui Vive een sponsor
of een andere relatie aan een goede

Eerste open water wedstrijd

Direct goud Laura Staal
Aalsmeer - Het Open Water seizoen 2015 is van start gegaan. Vrijdag 19 juni werd de allereerste wedstrijd van het seizoen gezwommen
in Leiden. Laura Staal was de enige Oceanees, die hier aan de start
kwam. Met een watertemperatuur
van 20 graden begon zij aan haar 1
kilometer masters race en met een
mooie tijd van 13.47,05 wist zij meteen de tweede plaats op haar naam
te zetten. Zaterdag 20 Juni werd de
Oceanus ploeg versterkt door Margreet van de Pol, Arjan, Amber en
Nina Bellaart. Margreet begon haar
seizoen meteen stevig met de 10 kilometer vrije slag, het water was 18
graden dus prima zwemtemperatuurtje, ze volbracht haar race in 3
uur 10 minuten en 30 seconde. Na

een kilometer of acht kreeg ze het
zwaar en bij nummer negen kwam
de vrouw met de hamer langs, en
dan is het op karakter doorgaan. Arjan Bellaart kwam in actie op de 1 kilometer vrije slag masters en hij kon
vanaf kop meteen mee in het spoor
van de twee die het gat trokken, hij
werd in zijn klasse keurig tweede in
13.16,07. Laura Staal kwam twee minuten na de start van de heren in actie, ze kwam er alleen voor te zwemmen op de 1 kilometer vrije slag en
dat was goed voor de eerste plaats
in 14.35,80. Amber Bellaart kwam
meteen goed weg en vervolgde haar
kilometer schoolslag als derde in
een ‘treintje’, een meter of honderd
voor het treintje lag Jose Bijl en die
ging als een speer. De laatste hon-

Op de foto van Caroline Spaargaren van links naar rechts: Rob Smelt (HockeyPeople), Rob Das (Qui Vive) en Daan van Boerdonk (HockeyPeople).
medewerker is geholpen, heeft het
ook nog financieel een aantrekkelijke kant. Hiermee worden namelijk extra sponsorinkomsten verkre-

gen, omdat Qui Vive hiervoor een
fee ontvangt. Meer informatie hierover is terug te vinden op de sites
van HockeyPeople en van Qui Vive.

derd meter wist Amber goed aan te
zetten en kwam ze in derde positie
te liggen, die ze wist vast te houden,
ze finishte als derde in een super tijd
van 18.26,27. Zusje Nina was de laatste die deze middag in actie kwam
en daar waar ze verleden jaar op de
500 vrije slag nog best veel schoolslag tussendoor zwom, ging ze nu
fel van start. Ze keerde net even te
vroeg , en werd snel gecorrigeerd op
de kant door papa Arjan waardoor
ze haar race vervolgde, helaas lag
ze tweede en werd hierdoor derde.
Zondag reisden Laura en Margreet
af naar Medemblik om daar nog een
2500 meter vrije slag te zwemmen,
helaas was de watertemperatuur
daar te laag en mocht men de haven, 16 graden, niet verlaten omdat
het op het IJsselmeer 14 graden was
en das te koud. Vijf rondes van 500
meter , Margreet voelde de meters
van de dag ervoor in haar armen en
heeft helaas moeten opgeven. Lau-

ra werd met 40.15,52 keurig achtste.
Volgende week reizen de open water zwemmers af naar Scheerwolde
en Stadskanaal voor weekend nummer twee.

