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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Kijk voor 
technische 
vacatures
op onze 
website!

VANAF JULI

UITHOORN
KINDERMODE

3GROTE 

MERKEN 

KLEINE 

PRIJZEN!

Amstelplein 7 naast  t.o. politiebureau 

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• iso 9001

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
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sale
garcia/only/vero moda/levi’s/ltb/edc/wrangler
Jack & Jones/g-star/cars/pall mall/esprit/dept

vriJdag 6 en zaterdag 7 Juli 

50%tot

korting
op een deel van de collectie

blue blood 
Jeans
partiJ diverse
dames- en herenmodellen 89,95

€189,95  €149,95

ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
big l aalsmeer | Join fashion | www.bigl.nl

50%tot
korting

kids
sale

DO 5, VRIJ 6 & ZA 7 JULI

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Diverse activiteiten voor iedereen
Vrijdag zeilwedstrijd met 
Regenbogen op Westeinder
Aalsmeer - Het tweede Nationaal 
Regenboog Evenement (NRE) is af-
gelopen dinsdag 3 juli spetterend 
van start gegaan in de historische 
binnenstad van Leiden. De 15 Re-
genboog zeilboten en bijbehorende 
bemanning zijn begin van de avond 
de stad feestelijk binnengevaren, 
begeleid door de commissaris van 
de Koningin van Zuid-Holland. In 
de middag was al veel vertier op en 
rond het water voor bezoekers van 
de openingsdag. Het Nationaal Re-
genboog Evenement staat vijf da-
gen lang, tot en met zondag 8 juli in 
het teken van wedstrijdzeilen op vijf 
verschillende plassen in het Groene 
Hart én veel festiviteiten op de wal 
voor het publiek. 
Morgen, vrijdag 6 juli, is de Westein-
derplassen het strijdtoneel van de 
houten zeilboten. De wedstrijd van 
de Regenbogen gaan om 14.00 uur 
van start en is goed te volgen vanaf 
het surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg. Tot 16.00 uur worden de zeil-

krachten gemeten. Aan het roer van 
de boot van de gemeente Aalsmeer 
neemt topzeiler Marc Blees plaats. 
Vanaf 14.00 uur starten op het sur-
feiland ook allerlei activiteiten voor 
kinderen. Ook volwassenen worden 
uitgenodigd het zeilspektakel mee 
te komen maken. De prijsuitreiking 
is vanaf 16.30 uur. Tussen 20.00 en 
24.00 uur wordt het sportieve treffen 
feestelijk afgesloten met muziek in 
de tent op het surfeiland. Ook hier 
is iedereen welkom. 
De regenboten vertrekken ‘s avonds 
naar de Vinkeveense Plassen en de 
laatste dag van het zeilevenement is 
zondag op de Nieuwkoopse Plas-
sen. Voor wie de zeilboten op grote 
hoogte wil aanschouwen: De water-
toren gaat om 14.00 uur open en de 
trappen naar boven mogen beklom-
men worden. 
Het Nationaal Regenboog Evene-
ment is vrijdag tevens te volgen via 
Radio Aalsmeer. Er wordt live ver-
slag gedaan via 105.9.

Vroeg Beraad en Raadsvergadering volgende week

2 Jaar respijt voor Oude 
Raadhuis en kunstzolder
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 12 juli start de vergader-
bijeenkomst van het Beraad en de 
Raad van burgemeester, wethou-
ders en fracties reeds in de middag. 
Al om 15.00 uur wordt in de raadzaal 
in het gemeentehuis gestart met het 
Beraad. 
Op de agenda het convenant woon-
ruimteverdeling, het beheersplan 
wegen en behandeling van de Len-
tenota 2012 in tweede termijn. De 
gemeente moet bezuinigen en in 
de nota worden te nemen maatre-
gelen en de fi nanciële consequen-
ties gepresenteerd. Grootste pijn-
punten zijn vooralsnog de bezuini-
ging in het jongerenwerk en de min-
dering van subsidies in het kunst- 
en cultuur beleid. Afgelopen don-
derdag 28 juni is een extra informa-
tief gehouden door het college over 
kunst en cultuur voor betrokkenen 
en belangstellenden. Gesproken is 
over KCA, het ambulante muziek-
onderwijs, het te formeren Cultuur-
punt en de motie Modernisering bi-
bliotheek. Bij KCA zijn er vooral zor-
gen om de toekomstige functie van 
het Oude Raadhuis en de professi-
onele kracht. Volgens de gemeente 
geeft de vernieuwingsslag van het 
culturele aanbod van KCA nog niet 
voldoende vooruitgang. Het aange-
leverde businessplan biedt hiervoor 
ook nog geen aanknopingspunten. 
Als oplossing willen de bestuur-
ders nog twee jaar subsidie geven 
voor de huur van het Oude Raad-
huis en een twee jaar werkbudget, 

onder andere ten behoeve van de 
werkzaamheden van de professio-
nele kracht. Vooralsnog krijgt KCA 
dus lucht om deze prachtige ten-
toonstellingsruimte met unieke kin-
derkunstzolder in het monumenta-
le pand in de Dorpsstraat voor de 
toekomst te behouden. Uiteraard is 
KCA wel de opdracht gegeven ver-
der te werken aan een vorm van 
verzelfstandiging. 

Huiswerk niet gedaan
Kunstencentrum De Hint was opge-
dragen een businessplan te maken 
voor presentatie van ambulant mu-
ziekonderwijs en een plan op te stel-
len om de Hint om te vormen naar 
een nieuwe netwerkorganisatie. De 
Hint blijkt haar huiswerk, volgens de 
gemeente, niet gemaakt te hebben. 
Er zijn geen plannen gepresenteerd 
voor ambulant muziekonderwijs en 
niet voor omvorming van de orga-
nisatie. Er wordt nog steeds uitge-
gaan van totaal muziekonderwijs. 
De Kwartiermaker, zoals de organi-
sator van het nieuw te vormen Cul-
tuurpunt wordt genoemd, stelt straf-
fe maatregelen voor: Onder andere 
het afbakenen van de opdracht aan 
de Hint om ambulant muziekonder-
wijs te ontwikkelen. Aangedrongen 
is om vooralsnog een businessplan 
op te stellen. Volgens de Kwartier-
maker blijft de directeur van de Hint 
vasthouden aan de versie dat het 
kunstencentrum samen met KCA 
de peiler is van de nieuwe organi-
satie. Het Cultuurpunt gaat echter 

gevormd worden door alle culturele 
organisaties en verenigingen. 

Draagvlak groot
Voorlopige bevindingen zijn dat er 
meer podia en betaalbare oefen-
ruimtes voor koren en (zang)ver-
enigingen moeten worden verwor-
ven. En geconstateerd is dat het 
draagvlak voor bundeling van cul-
turele functies en organisaties in 
één samenwerkende, centrale lo-
catie groot is. Het Cultuurpunt gaat 
gevestigd worden in de bibliotheek 
in de Marktstraat. De behandeling 
van de Lentenota 2012 begint vol-
gende week donderdag 12 juli, vol-
gens de agenda, om 17.00 uur in het 
Beraad. Inspreken is overigens niet 
meer mogelijk. In de Raadsverga-
dering, die ‘gewoon’ om 20.00 uur 
in de avond aanvangt, vindt vervol-
gens de defi nitieve besluitvorming 
plaats. Laatste agendapunt in de 
Raadsvergadering is overigens het 
benoemen van een nieuwe wethou-
der. Onder voorbehoud, want niet 
bekend is of PACT al een geschikte 
kandidaat voorgedragen heeft. De 
vergaderbijeenkomsten zijn open-
baar te bezoeken. 
Door Jacqueline Kristelijn

In samenwerking met Het Oosten
Meerbode organiseert 
weer tuinenwedstrijd!
Aalsmeer - Een grote of kleine 
tuin? Een prachtig terras of het bal-
kon goed in de bloemetjes gezet? 
Wie trots is op zijn kleurrijke ‘bui-
ten’ kan en mag weer meedoen aan 
de tuinenwedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode. Maak en foto en mail 
deze met naam, adres en telefoon-
nummer naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Vergeet niet om in het 
kort iets over uw tuin of terras te 
vertellen. Ook dit jaar stelt tuincen-
trum Het Oosten mooie prijzen be-
schikbaar. Drie cadeaubonnen van 
respectievelijk 50, 100 en 250 eu-
ro mogen aan de mooiste drie uit-
gereikt worden. Elke week kiest de 
redactie de meest bijzondere tuin-
foto en plaatst deze op de voor-
pagina. De op de voorkant gepu-
bliceerde foto’s maken uiteinde-
lijk kans op één van de drie waar-
debonnen. Alvast een kijkje gaan 
nemen hoe de cadeaubonnen be-
steed zou gaan worden, kan uiter-

aard bij tuincentrum Het Oosten aan 
de Aalsmeerderweg 393 of kijk op 
www.tuincentrumhetoosten.nl. 
Meedoen kan tot eind augustus. In-
woners met ‘groene vingers’: Laat 
van u horen!
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
10u. euch.viering met L. Seeboldt in 
zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag 17u.
dienst olv parochianen in Kloosterhof. 
Zondag in Karmelkerk 10.30u. dienst 
olv parochianen mmv klein koor en 
14u. Poolse dienst met Christoff.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jac. van Veen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zater-
dag 19u. woord communieviering 
met ds. A. Blonk mmv Fiore.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Spreker Jan 
Schippers. Tevens crèche en peu-
terdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. Spreker Jaap Diele-
man. Speciale dienst voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Mieke Wierda. Extra collec-
te voor Wings of Hope.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 en 16.30u.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. W.H. 
B. ten Voorde uit Almere. Organist: 
H. van Noord. Om 17u. kampuitzen-
dingsdienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met prof. B.J.G. 
Reitsma uit Ermelo. Organist J. Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels 
om 10u. Spreker Evert Jan Westera. 
Aparte bijeenkomst voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. ds. J. Schelhaas uit Zwol-
le en 18.30u. ds. J. van Dijken uit 
Nieuw Vennep. Gez.dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 

Zondag 8 juli

Ring verloren!
Aalsmeer - Verloren op donder-
dag 7 juni een zilveren ring met roos. 
Heeft emotionele waarde, is nog van 
de moeder van de eigenaresse ge-
weest. De vinder wordt verzocht con-
tact op te nemen via 06-17334115 of 
0297-323013. Er wacht een beloning!

Oud papier 
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 juli haalt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart weer het oude papier 
op. Als U graag wilt dat het papier naar 
de Supporters vereniging gaat wilt u 
dan de container pas aan de weg zetten 
na 16.00 uur. Gaarne op die plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportverenigin-
gen. Dus, verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand en 
steun het verenigingsleven.

Even uit de ‘zomereenzaamheid’
Riki Stichting vervult 750 
wensen van ouderen 
Aalsmeer - Onbekend bij velen is 
dat de eenzaamheid onder ouderen 
in de zomermaanden erg groot is. 
Veel mensen genieten in die periode 
van een vakantie of leuke dagjes uit, 
maar ouderen blijven dan vaak he-
lemaal alleen achter. Zij verdienen 
juist dan extra aandacht. Velen heb-
ben een klein budget of lichamelij-
ke beperkingen waardoor ze niet al-
leen op pad kunnen. Ook welzijns-
activiteiten blijven in deze maanden 
vaak achterwege. De eenzaamheid 
is groot. Niet minder dan 200.000 
ouderen zijn extreem eenzaam. Zij 
krijgen slechts eens per vier we-
ken bezoek. Bij de ‘zomerharten-
wensen’ actie’ van de Riki Stichting 
worden ouderen in het zonnetje ge-
zet. Zo weten zij dat er aan hen ge-
dacht wordt. 35 Verzorgingshui-
zen en 40 afdelingen van de Zon-
nebloem, waaronder de afdelin-
gen Aalsmeer en Kudelstaart, doen 

mee met de actie. Per huis of afde-
ling vervullen tien vrijwilligers een 
‘zomerhartenwens’ van één van de 
ouderen. Het gaat bij deze actie om 
individuele één op één activiteiten. 
Juist die exclusieve aandacht maakt 
het zo bijzonder. Het uitje kan varië-
ren van een visje eten op het strand, 
winkelen, een ver weg wonend fa-
milielid bezoeken, bezoek aan de 
buurt waar men is opgegroeid, een 
rondvaart maken, gezellig lunchen 
op een terrasje of een musical be-
zoeken. Alle wensen worden in de 
eenzame zomermaanden vervuld. 
De Riki Stichting organiseert 4 keer 
per jaar acties voor dezelfde groep 
ouderen. Deze herhaalde aandacht 
draagt structureel bij aan het ver-
minderen en voorkomen van een-
zaamheid. Een beetje aandacht voor 
elkaar doet zoveel goed. Welke har-
tenwens van een oudere gaat ú de-
ze zomer vervullen?

Zondag inloop voor 65+ers 
Aalsmeer - Vindt u de zondagmid-
dag ook zo lang duren en bent u 
65+er? Dan bent u van harte wel-
kom tijdens de inloop op zondag-
middag 8 juli van 15.00 tot 16.30 uur 
in de kerk van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. 

Mensen uit alle windstreken van 
Aalsmeer en omstreken komen hier 
voor een gezellig samenzijn bijeen. 
Ook heren bezoeken de inloop! De 
bezoekers worden ontvangen met 
een kopje koffie of thee en wat lek-
kers. Daarna wordt een verhaal ver-

teld en aansluitend, en dat is nieuw 
voor deze middag, luisteren de aan-
wezigen naar de muziekkeuze van 
Wanda Bol. Tot voor kort was zij 
een bekende (stem) bij de klassieke 
programma’s van Radio Aalsmeer. 
Na dit feestelijke begin is er de keu-
ze uit diverse spelen. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
vliegt de tijd iedere keer weer voor-
bij en wordt om 16.30 uur afgeslo-
ten. Voor vragen: Ellen van Houten, 
ouderenpastor, tel. 06-14144344. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd. 

Zonnebloem Rijsenhout 
naar Venetië van noorden
Rijsenhout - Dinsdag 26 juni ging 
een bus vol Zonnebloemgasten 
met vrijwilligers naar Giethoorn. De 
bus stond om 8.30 uur al klaar, zo-
dat iedereen bij aankomst op de 
Werf meteen een plaatsje kon zoe-
ken in de bus. Om 9.00 uur vertrok 
de groep. Na een mooie tocht door 
de Noordoostpolder stond in Giet-
hoorn koffie met appelgebak klaar. 
Daarna volgde het inschepen in een 

fluisterboot en werden de gasten 
en vrijwilligers door het mooie Giet-
hoorn gevaren. Na een uur was de 
boot weer terug bij het opstappunt 
waar de gasten getrakteerd werden 
op een heerlijke koffietafel. 

Na nog een klein wandelingetje of 
lekker op het terras ging de bus 
huiswaarts. Om 17.30 uur kwam Rij-
senhout weer in zicht.

Mooie opbrengst collecte
Aalsmeer - De Maag Lever Darm 
Stichting heeft in de collecteweek 
van 18 tot en met 23 juni in Aalsmeer 
2120, 47 euro en in Rijsenhout 819,22 
euro opgehaald. Dit jaar stond de col-
lecte in het teken van darmkanker. 
Het aantal nieuwe gevallen van darm-
kanker neemt toe. Het geld dat met 
de collecte opgehaald wordt, stelt de 
MLDS in staat wetenschappelijk on-
derzoek te financieren en voorlichting 
te geven. Met wetenschappelijk on-

derzoek en voorlichting gaat de Maag 
Lever Darm Stichting de strijd aan te-
gen darmkanker. Zonder de bijdrage 
en inzet van gevers en vrijwilligers is 
dit onmogelijk. De Maag Lever Darm 
Stichting wil iedereen die een bijdra-
ge heeft geleverd aan de collecte be-
danken voor de inzet. Mocht u de col-
lectant gemist hebben, dan kunt u uw 
bijdrage storten op giro 2737 ten na-
me van de Maag Lever Darm Stich-
ting te Amersfoort.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 11 ju-
li vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 27 juni is gewonnen door Dirk van 
Dam met 5224 punten, gevolgd door 
Dirk Tromp met 4896 punten en Jan 
Alderden met 4885 punten.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist. 
- Rietgorsstraat: Zwarte Noorse boskat. Felgele ogen. Schuw bij vreemden.
- Legmeerdijk ter hoogte van nr 287: Zwart-witte gecastreerde kater. 

Staart is geamputeerd. Hij heet Junglee of Madi. Geel halsbandje. 
- Rijsenhout, Verlaatsweg: Rode Poes met witte bef, buik en sokken. Zij 

heeft een chip en haar naam is Fleur.
- Legmeerdijk, nummer 287: Zwart-witte poes. Ze heeft witte poten, kop, 

buik en wit puntje aan staart. Rug, bef en bovenkant kop zijn zwart.
- Edisonstraat: Zwart-witte poes. Kop, rug, zijkanten en staart zwart. 

Buik vanaf kin tot achterpoten wit. Op linker achterpoot een zwarte 
stip. Oranje bandje met bloemetjes en een rood belletje. 

- Omg. Karakietstraat: Pluisje, slanke zwarte kater. Hoog op poten, gele ogen.

Gevonden:
- Oosteinderweg ter hoogte van nr 57: Grijs beige, half langharige kat.
- Amstelveen, Bovenkerkerweg: Boskat, bontgekleurd.
- Tartinihof. Konijntje, lichtbruin/wit met zwarte stippel.
- Spoorlaan: Magere rode kat met lichte streep.
- Jac. Takkade: Kitten, zwart-wit en witte oortjes.

Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Waar is Fleur?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven is een rood-witte poes. Het dier 
heeft een witte bef, buik en sokjes. 
Fleur is de naam van deze kater, 
die woont op de Verlaatweg in Rij-
senhout. Wie het dier heeft gezien, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming Amstel- 
en Veenlanden via 0297-343618.

Lege flessenactie voor Tinka in 
Brazilië tot en met zaterdag
Aalsmeer - De legen flessenactie 
voor Tinka loopt geweldig. Uit aller-
lei hoeken krijgt het thuisfront leu-
ke reacties en worden vele flessen 
ingeleverd. In de Cyclamenstraat 64 
staat een grote ton waar lege statie-
geldflessen ingegooid mogen wor-
den. Verder staan er inleverton in de 
Marktstraat 4 en op de Stommeer-
kade 42/44 is een heuse flessenpijp 
naast de brievenbus gemaakt. Daar-
in kunnen alle flessen, ook bierfles-
jes, gegooid worden. Ook met lege 
bierkratten is het thuisfront zeer blij. 

De actie loopt nog tot en met aan-
staande zaterdag 7 juli. Inwoners 
kunnen dus nog het thuisfront hel-
pen om zo een prachtig bedrag bij 
elkaar te sparen voor het mooie en 
bijzondere werk wat Tinka in Brazi-
lië doet. 
Meer weten, kijk dan eens op www.
tinkahelpt.com. Wilt u dat het thuis-
front de flessen bij u op komt halen, 
laat dit dan weten via een mail aan 
tinkahelpt@gmail.com. Het thuis-
front dank u alvast hartelijk voor uw 
medewerking.

Zaalvoetbal voor ouderen 
Aalsmeer - Elke maandagavond wordt 
er door een groep liefhebbers een par-
tij zaalvoetbal gespeeld. De deelne-
mers zijn weliswaar aangesloten bij 
zaalvoetbal vereniging Het Farregat 
maar spelen geen competitie. Het is 
puur vriendschappelijk en de groep 
speelt altijd onderling. De wedstrijden 
vinden plaats in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg tussen 18.00 en 19.00 

uur. De Farregat-liefhebbers komen 
circa 40 maandagen per jaar een uur-
tje in actie voor een lage contributie. 
De groep bestaat uit senioren van bo-
ven de 30, 40, 50 en zelfs 60 jaar oud. 
Wie lekker ontspannen op recreatieve 
wijze wil zaalvoetballen kan zich opge-
ven door te bellen naar: W. Spaarga-
ren via 0297-323479 of Ben van Dam 
via 0297-323080.

Leerlingen Westplas trakteren 
op Beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer -  Woensdagmiddag 20 
juni organiseerden twee leerlingen 
van de Westplas Mavo in samen-
werking met stichting de Binding 
een Beachvolleybaltoernooi in The 
Beach.

Hun opdracht was van het begin tot 
het eind een toernooi te organise-
ren. Zo hebben de meiden een af-
spraak geregeld bij The Beach, een 
flyer gemaakt, geld geïnd voor de 
huur van de banen, geregeld dat op 
school lesuren uitvielen, zodat me-
deleerlingen konden meedoen en 
docenten benaderd om als scheids-
rechter te fungeren. Bij terugkomst 

op school stond er een verfrissend 
drankje klaar met wat lekkers erbij 
en als laatste hadden ze een klein 
prijsje gekocht voor de groep die 
had gewonnen en dat allemaal bin-
nen het budget! Het was een heel 
gezellige en leerzame middag en de 
meiden hebben echt goed hun best 
gedaan. Tijdens het project hebben 
ze regelmatig contact onderhouden 
met de jongerenwerker van de Bin-
ding om over de voortgang te rap-
porteren. Ze mogen echt trots op 
zichzelf zijn dat ze zo’n geslaagd 
toernooi hebben georganiseerd en 
dat terwijl ze pas in de eerste klas 
zitten, super!
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 99,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

€ 99,00

Voetenbankje
voor beginnende

gitaristen€ 26,95 € 11,95

AANRADER:

AANBIEDING:
Voetenbankje

HANDIG:
vanafExtra stevige

lessenaar

Western gitaar
‘SX Guitars’

(diverse kleuren)

Elektrische ukelele
(in vorm surfplank,

incl. luxe hoes)

Muziek
Vrijdag 6 juli:
* Zomeravondconcert Sursum Cor-
da bij molen De Leeuw, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
* Discoavond voor mensen met be-
perking in Bon Ami, 19.30-22.30u.
* Praamavond in café de Praam, 
Zijdstraat met dj v/a 22u.
* Rocken met Loose-End in N201, 
Zwarteweg. 
Zaterdag 7 juli:
* Plaspop op Westeinderplassen. 
Live muziek en theater op verschil-
lende locaties. Vanaf 21u. Deelne-
mers: Katelijne van Otterloo, Ten 
Beers After, The Mood, Mad & Mu-
sic, Amstel Gospel Choir en de 
Hucksters.
* Dancefeest in café de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
Zondag 8 juli:
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Maandag 9 juli:
* Zomeravondconcert jeugdor-
kest en Flora in Romeijnstraat, Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
Zaterdag 14 juli:
* Jordaanse sfeer in Aalsmeer, Op-
helialaan. Met optredens Peter 
Beense, The Bitterballs, Robert Le-
roy en Mick Harren, 21-01u.
* Houseclassics reunion voor ‘oude-
re jeugd’ in N201, Zwarteweg. Aan-
vang: 21.30u.

Exposities
Zaterdag 7 juli:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
7 en 8 juli:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie van Janna van Zon open. 
Van Cleeffkade 12a. Zaterdag en 
zondag 12 tot 17u.
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 29 juli:
* Expositie Amazing amateurs in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. 
t/m zo. 14-17u. Op Kinderkunstzol-
der bloementekeningen van school-
jeugd. 

Diversen.
Donderdag 5 juli:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg 
open. Van 15 tot 22.30u. Iedere 
woensdag, donderdag en vrijdag.
Vrijdag 6 juli:
* Nationaal Regenboog Evenement. 
Zeilwedstrijd op Westeinderplassen. 
Start 14u. Kinderactiviteiten van 14 
tot 18u. op surfeiland, Kudelstaart-
seweg. Feest met muziek 20-24u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 7 juli:
* Zwemloop voor jeugd in het Oos-
terbad, Mr. Jac. Takkade. Aanmel-
den 10-10.30u. Start 11u.
* Proef varen met Lions Ophelia op 
Westeinderplassen, varen en lek-
ker eten voor goede doelen. Start 
15.30u. bij Starteiland.
* Trampoline- en turndemonstratie 
SV Omnia in Proosdijhal Kudelstaart 
vanaf 18.45u.
Zondag 8 juli:
* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u.
9 tot en met 13 juli:
* Zwemvierdaagse in het Oosterbad, 
Jac. Takkade. Start maandag 19u.
Woensdag 11 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
* 5 Kilometer baanloop bij Atletiek-
vereniging, Sportlaan. Start exact 
20u. Open vanaf 19.15u.
Donderdag 12 juli:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* ANBO Aalsmeer op bezoek in bij-
entuin Amstelveen. Start 14u.
Zaterdag 14 juli:
* Lezing over gelukkig ouder wor-
den in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat 55. Aanvang: 11u.

Vergaderingen
Maandag 9 juli:
* Info-avond over inrichting speel-
plek in Beatrixstraat in Mikado, Ca-
th. Amalialaan. Aanvang: 18.30u.
Donderdag 12 juli:
* Beraad vanaf 15u. en raad vanaf 
20u. in gemeentehuis. 

De Hucksters zorgen zaterdag voor een swingende afsluiting van Plaspop.

Schuimblusser en emmer mee!
Zaterdag Plaspop op Poel
Aalsmeer - Zoals verwacht kan 
worden met de Dippers aan het 
roer loopt de voorbereiding van het 
nieuwste Aalsmeerse evenement, 
Plaspop aanstaande zaterdag 7 ju-
li op de Poel, op rolletjes. De arties-
ten zijn gecontracteerd, de locaties 
onder de loep genomen, de vrijwil-
ligers gescreend en de vaartuigen 
geselecteerd. Zelfs is er contact ge-
weest met de juiste ambtenaar van 
de gemeente Aalsmeer omtrent een 
vergunning die voor dergelijke eve-
nementen nodig schijnt te zijn. En, 
uiteindelijk is de vergunning nu zo-
danig aangepast aan het evenement 
dat er wat dit betreft geen belem-
mering meer kan zijn. Natuurlijk zijn 
er wel een paar duidelijke afspra-
ken en opmerkingen gemaakt: Res-
pecteer andermans eigendommen. 
Met name de akkers van de kwe-
kers dienen geen schade op te lo-
pen, zij moeten er per slot van re-
kening hun brood mee verdienen. 
In de Westeinderdijksloot wordt op 
de avond van Plaspop éénrichtings-
verkeer ingesteld. De vaarrichting is: 
Aalsmeer richting Rijsenhout. De te-
gengestelde vaarrichting dient dus 
te worden afgelegd via de kleine of 
grote Poel. Op verzoek van de ge-
meente dient aan boord van ieder 
vaartuig een schuimblusser aan-
wezig te zijn. Geen schuimblusser? 
Geen nood! Tip: neem een emmer 
mee en zorg op het moment suprê-
me voor eigen schuim en blus daar-
mee wat er te blussen valt, zo doen 
de Dippers het ook. Op het eiland 
van familie de Niet (schuilhaven 
de Kodde, waar het Amstel Gospel 
Choir optreedt) staat een openbaar 
toilet! Verder neemt u, zoals net af-
gesproken, natuurlijk ook uw eigen 
emmertje mee. En, wie het echt niet 
meer kan ophouden, doen een be-
roep op Jan of Jan! 

Geen geluidsinstallatie!
Het aan boord hebben van een ei-
gen geluidsinstallatie tijdens Plas-
pop wordt in het geheel niet op prijs 
gesteld (ook vanwege die reden ne-
men de Dippers een extra emmer-
tje mee). Voor ieders veiligheid zal 
de AED boot rondvaren. Ook zullen 
er waarschijnlijk enkele leden van 
de vrijwillige brandweer aanwezig 
zijn, zij nemen allemaal hun eigen 
emmertje mee. Zorg voor passen-
de ‘sfeerverlichting’ op uw vaartuig, 
voor uw eigen veiligheid en voor de 

sfeer. Bij het verlaten van een loca-
tie na een optreden betrachten de 
kijkers rust en kalmte, uitvarend pu-
bliek gaat voor invarende kijkers. De 
Westeinderplas is een prachtig na-
tuurgebied. Natuurlijk eigen rotzooi 
in de eigen emmer mee terug naar 
huis! 

Illegale acts
Tijdens de vaarpauzes tussen de 
optredens kunnen bezoekers on-
derweg mogelijk aan aantal ‘illega-
le’ acts tegenkomen. Met name in 
de schuilhavens en op de Kodde-
spoel! Het vermoeden bestaat dat 
u daar BB-Guru zou kunnen zien 
optreden en Saxy Leo. Beslist de 
moeite waard! Het programma met 
de optredende acts en juiste loca-
ties tot slot: Katelijne van Otterloo 
treedt op met haar popjazz kwartet 
bij het Poeltje van Meijer, de Afri-
kaanse trommels van de Djembik-
kels zijn te zien en te horen bij het 
Torregat, van soul, swing en blues 
van Ten Beers After kan genoten 
worden bij Schuilhaven De Grote 
Brug, de nieuwe Aalsmeerse band 
The Mood, Mad & Music treedt voor 
het eerst openbaar op en brengt co-
vers uit de jaren zestig en zeventig 
bij Vissersvreugd en op swingende 
koorzang en gospels trakteert het 
Amstel Gospel Choir bij Schuilhaven 
De Kodde. Alle acts treden drie keer 
op, om 21.00, 22.00 en 23.00 uur. De 
optredens duren 25 minuten. Na de 
optredens kan in een rustig tem-
po naar de volgende locatie geva-
ren worden. De uitsmijters van Plas-
pop is de band De Hucksters. Bij de 
Koddespoel spelen de vijf heren van 
23.45 tot circa 00.30 uur opzwepen-
de, swingende muziek ter afsluiting 
van deze avond. Het gehele ‘event’ 
is natuurlijk gratis. De artiesten, me-
dewerkers en vrijwilligers doen mee 
‘voor de lol’. Wel kan er op diverse 
punten een vrijwillige bijdrage wor-
den gedeponeerd. Hiertoe staan 
een aantal originele Aalsmeerse 
vuilnisemmers op diverse plekken. 
In de rondvaartboot van Henk van 
Leeuwen en op de BB-Guru boot 
kunt u uw gulle gaven zeker kwijt. 
De opbrengst zal geheel ten goe-
de komen aan een Aalsmeers doel, 
wat bekend gemaakt zal worden na 
het optreden van de Hucksters op 
de Koddespoel. Het kaartje met de 
optredens en locaties is te downloa-
den via www.plaspopaalsmeer.nl. 

Maandag optreden in Kudelstaart
Bekijks van jong en oud bij 
Flora zomeravondconcert
Aalsmeer - De vakantie breekt over 
enkele weken aan. Muziekvereni-
ging Flora heeft een mooi seizoen 
achter zich en ter afsluiting geeft de 
muziekvereniging een tweetal con-
certen in de buitenlucht. Maandag 
2 juli gaf Flora in Nieuw-Oosteinde 
het eerste van een tweetal buiten-
concerten. Het was een gezellig op-
treden, onder prima weersomstan-
digheden waarvan door buurtgeno-
ten, jong en oud, genoten is. Afge-
lopen maandag niet in de gelegen-
heid geweest om te komen luiste-
ren? Aanstaande maandag 9 ju-
li vanaf 19.30 uur is het jeugdorkest 
en het grote orkest van Flora te be-
luisteren in de Romeijnstraat te Ku-
delstaart. Indien het weer roet in het 
eten gooit dan wordt het concert 
verplaatst naar het clubhuis aan de 
Wim Kandreef 1. 
Het jeugdorkest bestaat uit een en-
thousiaste groep meisjes en jon-
gens die wekelijks bij elkaar komt 

om te repeteren en het afgelopen 
seizoen is er veel geleerd en dat wil-
len zij graag laten horen. Het uitein-
delijke 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 or-
kest een kwestie van samenspel is. 
Het jeugdorkest is een goede vorm 
om aan te leren met een groep mu-
ziek te maken. Flora hoopt met de 
concertjes mensen te bereiken die 
zich aanmelden om een instrument 
te gaan bespelen en tevens te laten 
horen dat een modern fanfareor-
kest niet louter mars– en hoempapa 
muziek speelt, maar van alle mark-
ten thuis is, van zeer intiem en in-
getogen tot uitbundig swingend en 
spetterend. Meer informatie over de 
vereniging is te vinden op www.mu-
ziekverenigingflora.nl. Nieuwe le-
den, jong of oud, zijn van harte wel-
kom!

Vrijdag in de Zijdstraat
Zomeravondconcert Sursum 
Corda bij molen De Leeuw
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda sluit vrijdagavond 6 ju-
li haar seizoen af met een zomer-
avondconcert bij korenmolen de 
Leeuw in de Zijdstraat vanaf 19.00 
uur. Eerst zal het jeugd- en oplei-
dingsorkest zich presenteren met 
een gevarieerd programma. Daarna 
volgt het grote orkest met Hollandse 
hits. Op het programma staat mu-
ziek van onder andere Marco Bor-
sato, Jan Smit en Nick en Simon. 
De teksten worden ter plekke uit-
gedeeld zodat bezoekers naar har-
tenlust mee kunnen zingen! Sursum 
Corda is overigens altijd op zoek 

naar nieuwe leden. Vrijdagavond 
wordt er altijd geoefend. Het jeugd-
orkest repeteert van 18.45 tot 19.45 
uur en het grote orkest vanaf 20.00 
uur. De vereniging is momenteel 
naarstig op zoek naar nieuwe leden 
op klarinet, maar ook andere blazers 
en drummers (slagwerkers) zijn van 
harte welkom. Leden van de vereni-
ging kunnen ook een instrument in 
bruikleen krijgen, mits het beschik-
baar is. Belangstelling? Neem dan 
contact op het met secretariaat via 
0297-344334 of stuur en mail via de 
website van de vereniging www.sur-
sum-corda-aalsmeer.nl.

Reserveren vanaf vandaag mogelijk
Start kaartverkoop nieuw 
seizoen Crown Theater!
Aalsmeer - Het is de stichting 
Crown Theater opnieuw gelukt om 
de theaterzaal in Studio’s Aalsmeer 
te vullen met top-entertainment! 
Vandaag, donderdag 5 juli, start 
de kaartverkoop voor het twee-
de seizoen. Vanaf nu kunnen kaar-
ten gekocht worden voor de prach-
tige reeks voorstellingen die zijn ge-
selecteerd voor jong en oud. Het 
Crown Theater heeft een gewaag-
de doelstelling en wil dat de hele re-
gio bekend zal raken met het prach-
tige theater en zal daarom komend 
seizoen veel van zich laten horen. 
Om het nieuwe seizoen succesvol te 
maken, wordt er dit jaar een nieuwe 
koers gevaren met een aantal con-
cepten die uniek zijn in de theater-
wereld. 

Sprintprijzen en groepen
Allereerst biedt het Crown Thea-
ter de garantie dat de prijs, die men 
voor een voorstelling betaalt, al-
tijd de goedkoopste is in de regio. 
Om het nóg aantrekkelijker te ma-
ken introduceert het Crown Theater 
de sprintprijs, voor de sprinters on-
der haar bezoekers. Bezoekers kun-
nen kaarten voor deze aantrekkelij-
ke sprintprijzen kopen door ruim op 
tijd een kaartje te kopen. Deze kaar-
ten zijn namelijk aanmerkelijk goed-
koper, maar slechts voor beperk-
te tijd te verkrijgen. Deze sprintprij-
zen zijn geldig voor alle voorstellin-
gen vanaf heden, totdat de sprint-
kaarten op zijn. Entertainment doe 
je met elkaar. Het Crown theater wil 
met name mensen bij elkaar bren-
gen. Groepen krijgen daarom nog 
eens extra voordeel bij Crown, dat 
zelfs kan oplopen tot meerdere gra-
tis kaarten (6=7, 12=14, enz.). Daar-
naast is Crown Theater een samen-
werking aangegaan met Stichting 
Vier ’t Leven, die theaterbezoeken 
organiseert voor ouderen die dit niet 
meer zelfstandig kunnen onderne-
men. 

Voor alle leeftijden
Er staan ruim 20 concerten op het 
programma waaronder Soul Cele-
bration, Jan Keizer en Anny Schilder 
en de Dutch Eagles en vele ande-
ren. Ook zal er een heus meezings-
pektakel zijn en het succesnum-
mer van vorig jaar, Crazy Piano’s, 
komt weer terug. Geweldige pu-
bliekstrekkers zijn ook de klassie-
kers onder de musicals: De Jantjes, 
Dik Trom en Annie. Bij de toneel-
voorstellingen zitten bekende na-
men, zoals bijvoorbeeld ‘Terug naar 
de kust’, naar het gelijknamige boek 
van Saskia Noort, De Verleiders: ‘De 
Casanova’s van de vastgoedfraude’ 
en het vervolg van Zadelpijn ‘Het 

verwende nest’. De jongere bezoe-
kers worden ook op hun wenken 
bedient. Op 19 oktober opent het 
Crown Theater het theaterseizoen 
met het sprookjesballet Sneeuwwit-
je en daarna volgen ondermeer de 
interactieve musical Lover of Loser 
voor pubers en de Kinderband voor 
kinderen tot en met 9 jaar. Voor peu-
ters presenteert het Crown Theater 
het Zandkasteel en baby’s vanaf 6 
maanden mogen tijdens de Baby-
concerten samen met moeder-va-
der of oma-opa op het toneel plaats 
nemen. Theaterdirecteur Peter van 
Eick over het nieuwe programma: 
“Je komt naar ons voor ontspanning 
en plezier. Een hapje eten, een ge-
zellige theatervoorstelling en na af-
loop nog één drankje! Dat is wat het 
programma biedt .” 

Kroonavonden en kaartjes
Tot slot introduceert het Crown The-
ater kroonavonden. Dit zijn speci-
ale avonden met een verrassend 
randje waarvan Crown de inhoud 
pas op het laatste moment onthult. 
Dit kunnen thema-avonden zijn, 
maar ook extra of nieuw ingekoch-
te voorstellingen. De aankondigin-
gen van de kroonavonden worden 
altijd via de website en de nieuws-
brief verstuurd en worden ook aan-
gekondigd via advertenties. Geïn-
teresseerden kunnen zich opgeven 
voor de nieuwsbrief via de website 
(contact) of via een email aan info@
crowntheateraalsmeer.nl. Het com-
plete theaterprogramma is te vin-
den op de website en het program-
maboekje is al op vele plaatsen te 
vinden en wordt op verzoek toege-
stuurd. Er zijn drie manieren waarop 
kaartjes gekocht kunnen worden. 
Voor directe reservering via de web-
site www.crowntheateraalsmeer.nl 
komt men in de ticketshop van See 
Tickets. Telefonisch bestellen kan, 
maar alleen via See Tickets 0900-
1353. Op dagen dat er voorstellin-
gen zijn kunnen er ook kaarten ge-
kocht worden aan de zaal, vanaf 
een uur voorafgaand aan de voor-
stelling. 

Vrijwilligers
Het Crown Theater is een gezellig 
theater dat volledig gerund wordt 
door enthousiaste vrijwilligers. Het 
programma aanbod is het goed-
koopste in de regio waardoor ie-
dereen kan genieten van prachti-
ge voorstellingen. Het Theater is ge-
vestigd in Studio’s Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15 waar men vooraf-
gaand aan de voorstelling kan dine-
ren en na de voorstelling een drank-
je kan drinken in één van de bars of 
cafeetjes van 7Street. 

Poolcafé met live-optreden 
Loose-End vrijdag in N201
Aalsmeer - Vanaf 4 juli is N201 elke 
woensdag en donderdag open als 
poolcafé. Van 15.00 tot 18.00 ’s mid-
dags en tussen 19.30 en 22.30 uur 
in de avond kunnen jeugdige be-
zoekers gezellig even langs wippen 
om een balletje te stoten, te darten 
op één van de twee dartbanen, er is 
airhockey en diverse andere spelle-
tjes. Voor de televisie hangen in het 
café of gewoon een drankje komen 
doen kan natuurlijk ook! Op vrijdag-
middag is het poolcafé van de N201 
aan de Zwarteweg geopend van 
15.00 tot 17.30 uur. ’s Avonds gaat 
het centrum weer open als poolca-
fé en zijn er (bijna) elke vrijdag op-
tredens van diverse jonge bands 
uit de regio. Loose-End uit de Ron-
de Venen zal de allereerste poolca-
fé avond komen rocken. Begonnen 
als coverband, spelen ze nu covers 
met een geheel eigen twist en zijn 
de heren en dame druk bezig met 
hun eigen repertoire. Naast muziek 
maken zijn gezelligheid en lol ma-
ken de belangrijkste drijfveren in 
deze band, dus dat belooft een ou-
derwets gezellig avondje in de N201 
te worden! De entree is gratis. Wil 
je ook een keer met je band spe-
len in N201? Stuur een mailtje naar 

bands@n201.nl en er wordt zo snel 
mogelijk contact met je opgenomen.

Ouderwetse houseclassics
Op zaterdag 14 juli gaat N201 terug 
in de tijd met een ouderwets avond-
je houseclassics. In november vorig 
jaar was er een zeer geslaagd feest-
je in deze stijl dus een vervolg kon 
natuurlijk niet uitblijven. Achter de 
knoppen volgende week dj’s Miss 
Monica, Robert Ammerlaan, Dj Soll 
en Meneer Marcel. De promotie van 
dit unieke feest is al geruime tijd be-
zig en het feit dat het de gemoede-
ren al behoorlijk bezig houdt bewijst 
dat de ‘oude garde’ nog wel degelijk 
in is voor een goed feestje op zijn 
tijd! Het feest begint om 21.30 uur 
en de entree is 7,50 euro.

Zaterdag 14 juli in Ophelialaan
Jordaanse sfeer met Peter 
Beense en the Bitterballs
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli 
wordt een deel van de Ophelialaan 
weer omgetoverd in een Jordaan-
se sfeer. Het openlucht evenement 
wordt inwoners gratis aangeboden 
door de Carnivoor en vrienden van 
dit eetcafé. Tussen 21.00 en 01.00 
uur kunnen bezoekers genieten van 
vier solo-optredens. De bekende 
Amsterdamse zanger Peter Beense 
gaat van zich laten horen, ook weer 

van de partij is vaste gast Robert Le-
roy en voor het opkomende zangta-
lent Mick Harren gaan de spots aan. 
Rond kwart voor tien betreden The 
Bitterballs het podium, waarvan ei-
genaar Chris Bosse van de Carni-
voor deel van uit maakt. Het drietal 
trakteert op heerlijke rock and roll. 
Na afloop kan er nagefeest worden 
tijdens een afterparty in bardancing 
Blitzz in de Marktstraat.



Vaststelling reglementen gBa 2012

In de vergadering van 17 april 2012 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer de 
volgende reglementen GBA vastgesteld:
a)  de beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Aals-

meer 2012 en:
b)  het privacyreglement GBA 2012.
Beide reglementen liggen tot 1 augustus 2012 ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen, handhaving & dienstverlening, 
onderdeel Dienstverlening. De afdeling is daartoe geopend 
op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Daarnaast 
zijn de reglementen te raadplegen via de regelingenbank op 
www.aalsmeer.nl

DefinitieVe Beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van 

20.00–23.00 uur.
Datum verzending vergunning: 5 juli 2012

Rectificatie
In week 26 is gepubliceerd dat een evenementenvergunning 
is verleend voor het Regenboogevenement op vrijdag 6 juni, 
dit moet zijn vrijdag 6 juli. 

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Cafetaria Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart
Datum verzending vergunning: 27 juni 2012

Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is 
verleend:
- La Farfalle, Ophelialaan 108 te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 27 juni 2012

Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Kamperfoeliestraat 33, het plaatsen van een terrasover-

kapping;
- Kudelstaartseweg 265, het bouwen van een woning;
- Marktstraat 10, het vergroten van de woning;

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

VerleenDe omgeVingsVergunningen, reguliere 
proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Zijdstraat 47, het verbouwen van een winkelpand.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 5 juli 2012. 

kennisgeVing ontWerp Beschikking, Wet 
algemene Bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het slopen en bouwen van een woning aan 
de Hornweg 233 te Aalsmeer. De gemeenteraad heeft in zijn 
vergadering van 21 juni 2012 besloten om het bouwplan po-
sitief te benaderen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 juli 2012 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aals-
meer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerp-
besluit 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 vergunningen, handhaving en dienstverlening 
via telefoonnummer (0297) 387 698

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, 
Balie 5 ( Week 27)

t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herzie-
ning Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;

officiële mededelingen
5 juli 2012

t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aals-
meer en Amstelveen;

t/m 18 juli Evenementenvergunning: Het plaatsen van vier 
statafels voor café Sportzicht op 9, 13 en 17 ju-
ni 2012 i.v.m. EK 2012; Boekenmarkt in de Zijd-
straat op 6 oktober 2012; Decembermarkt in de 
Zijdstraat en op het Molenplein op 14 december 
2012;

t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening 
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
ten behoeve van de uitvoering van het bestem-
mingsplan “Noordvork”;

t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het toe-
kennen van namen, registratienr. 2012/8366;

t/m 20 juli Programmabegroting 2013 van de G2;
t/m 25 juli Evenementenvergunningen: Fitness Aalsmeer 

nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00-11.00 
uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012 
van 16.00-23.00 uur; Muziek op de Westein-
der op 25 augustus 2012 van 18.00 tot 22.30 
uur; Westeinderhavendagen op de Uiterweg op 
1 september 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op 
de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 
oktober 2012 van 09.00-18.00 uur; 

t/m 1 aug Vaststelling reglementen GBA 2012;
t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad 

Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/
Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00 
en 15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afslui-
ten v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 
juni 2012, van 10.00-13.00 uur;

t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel 
met de daartoe behorende kunstwerken;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria 
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfal-
le, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni 
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli 
van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van 
19.30-20.45 uur; Openluchtconcert Trumpets of 
the Lords in de Karperstraat op 4 juli van 20.00-
21.00 uur; Regenboogevenement op het surfei-
land op 6 juli van 09.00-00.00 uur;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplas-
sen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur.

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

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.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

WijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.

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.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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Kosten en inrichtingsplannen vergelijken

College: RKAV-complex 
enige juiste fusielocatie!
Aalsmeer - Bij de behandeling 
van de Lentenota in het Beraad 
van 21 juni zijn vragen gesteld over 
de (her)bestemming van de loca-
tie VVA-terrein in relatie tot reali-
satie van een scholencomplex. Na-
mens de fractie van de VVD zijn 
een dag later aanvullende vragen 
gesteld inzake de fusieplannen van 
de voetbalverenigingen VVA, RKAV 
en Jong Aalsmeer United. De VVD-
fractie vroeg een nadere financië-
le onderbouwing van het investe-
ringsbedrag van 3,7 miljoen euro. 
Volgens deze partij zou voor de fu-
sie beter gebruik gemaakt kunnen 
worden van het VVA-complex aan 
de Dreef in plaats van de terreinen 
van RKAV aan de Beethovenlaan. 
Volgens de VVD zou dit ook min-
der gaan kosten. Begin deze week 
is er een memo naar de gemeen-
teraadsleden gestuurd en afgelo-
pen dinsdagochtend gaven de wet-
houders Ad Verburg (Onderwijs) en 
Gertjan van der Hoeven (Sport) een 
toelichting.
 
Fusiecomplex RKAV
De informatie over de kosten en het 
inrichtingsplan fusiecomplex RKAV 
is gebaseerd op kengetallen uit een 
haalbaarheidsverkenning van de 
Grontmij. Het betreft dan ook een 
conservatieve schatting die nog 
nader moet worden onderbouwd. 
Voor grondverwerving, sloop, wa-
terwegen en vergunningen wordt 
575 duizend euro aangegeven en 
voor aanleg en renovatie velden 
staat een bedrag 1.175 duizend eu-

ro. Voor infra en parkeren wordt ge-
rekend op een bedrag van 400 dui-
zend euro en voor gebouwde voor-
zieningen is dit 600 duizend euro. 
Voor onvoorzien wordt een bedrag 
van 325 duizend euro opgenomen 
en voor plankosten 615 duizend eu-
ro. Bij elkaar opgeteld komt dit neer 
op 3.690 duizend euro. De plaats 
van de centralisatie, het huidige 
complex van RKAV is door de drie 
verenigingen aangewezen als voor-
keurslocatie en het college kan zich 
hierin vinden. Een stukje terrein 
van het VVA-complex biedt strate-
gische mogelijkheden (ligt net bui-
ten de LIB-zone Luchthaveninde-
lingbesluit) om bijvoorbeeld en fu-
sieschool met sporthal te realiseren 
en een centralisatie op het VVA-ter-
rein biedt geen goedkopere oplos-
sing. Van het gebied is tot op heden 
uitsluitend een schetsontwerp ge-
maakt. Nadat het voorbereidings-
krediet is geaccordeerd door de 
raad, zal er zo spoedig mogelijk een 
definitief ontwerp worden gemaakt, 
inclusief een specifiekere onder-
bouwing van de kosten. Op ba-
sis van deze informatie zal de raad 
nader geïnformeerd worden en de 
participatie met belanghebbenden 
wordt dan ook opgestart. Hierover 
zijn nog geen besluiten genomen.

Fusiecomplex VVA
Uit een indicatieve raming van de 
kosten trekt het college de con-
clusie dat de optie fusie op VVA-
complex de gemeente en de ver-
enigingen juist meer gaan kos-

ten. Dit heeft vooral te maken met 
achterstallig onderhoud van ge-
bouwde voorzieningen op het hui-
dige complex van VVA (kleedruim-
ten, uitbreiding kantine en tribu-
ne) en de veldaanleg. Bovendien is 
nog niet onderzocht of alles in het 
gebied kan worden ingepast. Een 
berekening op basis van dezelf-
de uitgangspunten en kengetallen 
als gehanteerd voor het fusiecom-
plex RKAV geeft aan dat een be-
drag van 400 duizend euro wordt 
uitgetrokken voor renovatie gras-
velden. Voor aanleg van kunstgras-
velden (2,5 waarbij het hoofdveld 
een maximale afmeting heeft) is 
een bedrag opgenomen van 1.179 
duizend euro en voor infra, parke-
ren, achterstallig onderhoud terrein 
een bedrag van 400 duizend euro. 
Voor gebouwde voorzieningen (in-
clusief sloop) wordt gesproken over 
een bedrag van 1.260 duizend euro, 
(dit betreft 24 kleedkamers, massa-
geruimtes en overige bergruimtes), 
Het gaat hier niet over voor moder-
nisering en aanpassing van de keu-
ken, kantine, bestuurskamer en tri-
bune. Dit wordt bij de vereniging 
gelegd. Voor onvoorzien is een be-
drag van 323.900 euro opgenomen 
en voor plankosten is dit 712.580 
euro. In totaal komt dit neer op 
4.275.480 euro. Ook is niet meege-
nomen de investering in het kunst-
grasveld dat al bij RKAV ligt.

Locatie fusieschool
Het College vindt het niet wense-
lijk om een onderwijsvoorziening 

waar ook nog eens extra kwetsba-
re groepen verblijven in een gebied 
te huisvesten waar een te hoge ge-
luidsbelasting en een hoger vei-
ligheidsrisico geldt indien hiervoor 
een passend alternatief bestaat. In-
tegendeel, het juicht het besluit toe 
om juist zo’n onderwijsvoorziening 
te onttrekken uit deze zone als dat 
mogelijk is. Het schoolbestuur van 
basisscholen De Hoeksteen en De 
Wegwijzer is voor het fuseren van 
beide scholen tot een fusieschool. 
De nieuwe locatie is hierbij zeker 
van belang en is uitgebreid bespro-
ken met beide directeuren en de 
medezeggenschapsraden van bei-
de scholen en de locatie biedt kan-
sen voor de nieuwe school. 

Meerwaarde
De nabijheid van sportvoorzienin-
gen wordt als zeer positief ervaren. 
De nabijheid van de kinderboerderij 
biedt mogelijkheden voor het geven 
van natuur- en milieueducatie. Het 
is ook belangrijk voor het schoolbe-
stuur dat buiten de veiligheidszo-
ne van het LIB gebleven wordt. Bij 
het verplaatsen is gebruik van twee 
gymlokalen ook niet meer aan de 
orde. Het exploiteren van een gym-
lokaal (buiten schooltijden) is niet 
optimaal zo is gebleken uit de nota 
“Toekomstvisie Sportaccommoda-
ties” en dat ligt vooral aan het feit 
dat de afmetingen niet geschikt zijn 
voor het beoefenen van verschil-
lende sporten. Daarom wordt de 
voorkeur gegeven aan het realise-
ren van een sporthal, die niet alleen 
voor het basisonderwijs noodzake-
lijk is, maar zeker in combinatie met 
de andere aanwezige sportvoorzie-
ningen een meerwaarde biedt. De 
Lentenota met dus nog hetzelfde 
voorstel van het college om de fusie 
te verwezenlijken op het terrein van 
RKAV (en dus niet het VVD voorstel 
op het VVA-complex) staat donder-
dag 12 juli opnieuw op de agen-
da voor de tweede termijn en dan 
wordt ook een besluit genomen.

Korte bouwstop Zijdstraat
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt 
aan de sanering van de grondloca-
tie achter de Zijdstraat voor realisa-
tie van appartementen en winkels. 
Echter niet volgens het boekje, zo 
werd geconstateerd door de stich-
ting Oud Aalsmeer. Er was afge-
sproken dat voor met de afgraving 
zou worden begonnen, archeologen 
het gebied mochten afspeuren naar 
spulletjes uit het verleden. Laagje 
voor laagje zou daarom de sanering 
aangepakt worden. Er werd echter 
niet volgens deze afspraak gewerkt. 
De gemeente is in kennis gesteld en 

op dinsdag 26 juni heeft wethouder 
Gertjan van der Hoeven een bouw-
stop opgelegd aan ontwikkelaar Van 
Berkel. Er was tot slot een vergun-
ning afgegeven met daarbij de af-
spraak dat archeologisch onderzoek 
zou mogen plaats vinden. Er is over-
leg geweest met Van Berkel en de 
werkwijze is aangepast. Twee dagen 
later, op donderdag 28 juni, is de 
bouwstop daarom weer opgeheven. 
Er is nu constant een archeoloog op 
de bouwplaats aanwezig. Het ar-
cheologische onderzoek is dus nog 
in volle gang.

Aalsmeer - Op woensdag 27 ju-
ni rond het middaguur zagen agen-
ten in een onopvallende surveil-
lanceauto een voor hen bekende 
inbreker fietsen aan het begin van 
de Oosteinderweg. Besloten werd 
de negroïde man met een opvallen-
de tatoeage te volgen en assisten-
tie te vragen. De inbreker raakte uit 
beeld, maar werd door een motor-
agent van Aalsmeer aangetroffen 
op de Hornweg. De man had een tas 
bij zich en is gevraagd te stoppen. 

In de tas troffen de agenten een 
Samsung tablet, een Apple Ipad, 
een notebook en een spaarpot aan. 
De spullen had hij net daarvoor ge-
stolen uit een huis. De man bekende 
speciaal naar Aalsmeer gekomen te 
zijn om in te gaan breken. De 49-ja-
rige Amsterdammer is gearresteerd 
en zit in de gevangenis. De artike-
len uit de woning zijn in beslag ge-
nomen en de fiets waarop de hoofd-
stadbewoner reed. Die bleek hij na-
melijk gestolen te hebben in Baarn.

Inbreker met buit opgepakt
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Enthousiast optreden van 
popkoor Soundsation
Aalsmeer - Popkoor Soundsati-
on deed zaterdag 30 juni mee aan 
de korenmiddag op het Praamplein. 
Onder een stralend zonnetje liep het 
koor als een witte vlek door het dorp 
naar het plein. Om 16.50 uur mocht 
het koor plaatsnemen op het podi-
um. Het was een beetje passen en 
maten. 
Het optreden begon met een 12-mi-
nuten durende dansmedley uit de 
jaren tachtig. Met veel swing en 
dance werd de toon voor het op-
treden meteen neergezet. De ener-
gie spatte er vanaf. Daarna zong het 
koor het mooie ‘Sweet Goodbyes’ 
van Krezip. Toen kwam de mee-
deiner ‘Tranen gelachen’ van Guus 
Meeuwis. Het vierde nummer was 
het mooie duet van Adri en Trudi, 

‘Up where we belong’ en het koor 
sloot swingend af met het energie-
ke ‘Dansen op de vulkaan’ van De 
Dijk. Aan de reacties van het pu-
bliek te zien werden de nummers 
van popkoor Soundsation enthou-
siast ontvangen. Wat Soundsation 
betreft was deze korendag heel ge-
slaagd en hoopt zij op een vervolg 
in 2013. Nu is het vakantie, maar op 
dinsdag 4 september gaat het koor 
weer van start met de repetities in 
de bovenzaal van de Oude Veiling 
in de Marktstraat. Wil je eens ko-
men kijken en meezingen? Je bent 
van harte welkom. Loop 4 septem-
ber maar eens binnen. Vooral man-
nen zijn van harte welkom! Meer in-
fo via de website: www.soundsatio-
naalsmeer.nl.

Tweede en derde plaats voor 
Jachthoornkorps in Duitsland
Aalsmeer - Het showjachthoorn-
korps uit Kudelstaart heeft het afge-
lopen weekend meegedaan aan de 
Europese kampioenschappen voor 
marchingbands in Rastede in Duits-
land. De afgelopen weken hebben 
de leden gerepeteerd om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. 
Vrijdagmiddag verzamelde ieder-
een zich bij het clubgebouw om van 
daaruit met de bus richting Duits-
land te gaan. 
Het korps komt hier alweer zo’n 25 
jaar en dat wordt door de organi-
satie aldaar zeer gewaardeerd, zo 
bleek bij aankomst in Rastede. De 
inwoners verwelkomen de leden 
met “Kudel ist wieder da” en dat 
geeft een welkom gevoel. Na een 
gezellige vrijdagavond was het za-
terdag tijd voor de eerste wedstrijd. 
Het korps mocht aan een viertal ju-
ryleden laten zien dat het goed kan 
spelen en marcheren. Twee mu-
ziekstukken werden lopend ge-
speeld en de jury loopt mee met 
het korps om te kijken en te luis-
teren of alles netjes wordt uitge-
voerd. Zij spreken hun commenta-
ren in op een bandje, zodat de le-
den later kunnen horen wat er nog 
beter zou kunnen. Er werd goed ge-
marcheerd en gespeeld. Vervolgens 
werd er een muziekstuk stilstaand 
gespeeld. Dat is misschien wel het 
spannendst. Goed spelen en niet 
bewegen is best lastig. Gelukkig 
ging dit ook goed. De zaterdagmid-
dag was voor iedereen vrij en kon er 
gekeken worden naar andere groe-
pen uit Nederland, Duitsland, Oos-
tenrijk, Denemarken, België, Zwit-
serland en dit jaar was er een band 

uit Zuid-Afrika te gast. Mooie shows 
en voor een ieder was het genieten 
van de verschillende stijlen muziek. 
De leden gingen daarna lekker aan 
de barbecue om zich op te maken 
voor de grote finale op zaterdag-
avond. Dan komen alle aanwezige 
muziekkorpsen het veld op om zich 
te presenteren aan het publiek dat 
in grote getale komt kijken. Nadat 
alle toespraken zijn geweest wordt 
er een gigantisch vuurwerk afgesto-
ken. Hier kijkt een ieder altijd weer 
naar uit en het is nog nooit tegenge-
vallen. Daarna mogen alle korpsen 
afmarcheren met muziek en met 
zoveel korpsen tegelijk is dat een 
geweldig spektakel. Voor zondag 
stond het optreden gepland waar-
in het korps moet laten zien hoe ze 
het publiek kan vermaken met mu-
ziek en show. Zes nummers werden 
er gespeeld en tijdens elk nummer 
werd er tijdens het marcheren een 
showelement uitgevoerd. Dit werd 
door de jury en het publiek goed ge-
waardeerd. De leden waren ook te-
vreden met hun optreden en daar-
mee was het korps klaar en kon het 
zich gaan opmaken voor de prijs-
uitreiking. Voor de marswedstrijd 
kreeg het korps de derde prijs met 
67 punten en voor de marsparade 
kreeg het korps de tweede prijs met 
70 punten. De leden waren hier re-
delijk tevreden over, maar de punten 
waren wel wat lager als vorig jaar. 
Volgend jaar dus nog beter preste-
ren. Na een voorspoedige terugreis 
kwam de bus om half elf zondag-
avond weer terug in Kudelstaart en 
kon het korps terugkijken op gezel-
lig en muzikaal weekend.

Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace 
sluit seizoen feestelijk af
Aalsmeer - Op dinsdag 26 juni 
heeft Aalsmeers Vrouwenkoor Viva-
ce haar koorseizoen afgesloten met 
een koffieconcert in het Dorpshuis 
te Kudelstaart. Voor ruim 100 aan-
wezigen bracht het koor een pro-
gramma ten gehore dat er niet om 
loog. Maar voordat het zover was, 
heette de voorzitter van het koor, 
Marijke Brussaard, alle aanwezi-
gen van harte welkom en bedank-
te twee voor het koor zeer belangrij-
ke en onmisbare personen, pianis-
te Oksana Polman en dirigente Irma 
Hogenboom. In verband met vakan-
tie van de vaste ladyspeaker kreeg 
Irma de microfoon om het program-
ma aan elkaar te praten, waarbij zij 
niet vergat te melden dat het koor 
ook een repetitor heeft in de per-
soon van Maarten Noordam, aan-
wezig in de zaal.
Hierna kon het feest beginnen. Na 
het lijflied van het koor (hoe kan het 
anders heten dan Vivace) werd be-
gonnen met In the Good old Sum-
mertime. Een toepasselijk nummer 
gezien het feit dat de zon uitbundig 
scheen, hetgeen ook iedereen zon-
nig stemde! Na drie nummers over 
de liefde in al haar facetten, een lied 
ten gehore gebracht door een koor-
lid en drie nummers over het thema 
water was het tijd voor de pauze met 
een welverdiende kop koffie.
Na de pauze vervolgde het koor 
dit concert met twee klassiekers, 
een vrolijke variatie op het aloude 

Pot met bonen en een lied over de 
schoonheid van de aarde. Na dit al-
les verraste Oksana Polman de zaal 
met een virtuoos gespeeld oud lied 
uit haar thuisland, Oekraïne. Een 
lied in een vertolking die een ieder 
in de zaal vrolijk maakte. Het koor 
ging verder met het bekende Blue 
Moon en een in het Zweeds gezon-
gen lied uit de film ‘As it is in heaven’ 
om af te sluiten met een swingend 
lied ‘Alexander’s ragtime band’. De 
dirigente legde uit dat het koor dit 
lied nog niet zo lang op het reper-
toire heeft staan, dus dat er hier en 
daar een foutje gemaakt zou kun-
nen worden. Maar nee, gesteund 
door het enthousiaste publiek zong 
het koor de sterren (in dit geval de 
zon) van de hemel. Na een dank-
woord door de voorzitter, was er ge-
lukkig nog tijd voor een toegift in de 
vorm van het lied ‘Music is my life’, 
op alle koorleden van Vivace zeker 
van toepassing. Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace kan terugzien op 
een heerlijk koffieconcert en ze-
ker ook op een geweldig, succesvol 
koorseizoen. Het koor gaat nu ge-
nieten van een welverdiende vakan-
tie tot dinsdag 4 september. Vanaf 
deze datum wordt er weer weke-
lijks gerepeteerd in het Dorpshuis te 
Kudelstaart van 9.30 tot 11.30 uur. 
Nieuwe leden kan het koor altijd ge-
bruiken, dus: Nieuwsgierig gewor-
den en zin om mee te zingen? Kom 
gerust langs!

Familielezing in bieb over 
geschiedenis Amstelveen
Amstelveen - Waar komt de naam 
‘Amstelveen’ eigenlijk vandaan en 
wat gebeurde er met al dat veen? 
Wanneer kwamen de eerste bewo-
ners en hoe ontwikkelde de bevol-
king zich door de eeuwen heen? In 
een familielezing neemt Dr. Anne-
ke Bulk, bestuurslid van de Vereni-
ging Historisch Amstelveen, jong en 
oud mee op reis door de geschiede-
nis van Amstelveen. Mevrouw Bulk 
was consultatiebureau arts in Am-
stelveen en later verbonden aan het 
VU-MC. Zij woont haar hele leven al 
in Amstelveen. Mevrouw Bulk is en-
thousiast bestuurslid van de Vereni-
ging Historisch Amstelveen en ver-
telt u en uw kind op deze middag 

de mooiste verhalen over de loka-
le geschiedenis. Een greep uit de 
vragen waar u tijdens deze familie-
lezing antwoord op krijgt; waren de 
mensen arm of rijk? Wat was er voor 
kinderen te doen? Hoe zat het met 
de gezondheidszorg en wat leer-
den de kinderen in vroeger tijden 
in Amstelveen op school? De lezing 
is zeer geschikt voor de hele fami-
lie, van 9-99 jaar, en wordt gegeven 
op zaterdag 7 juli van 15.00 tot 16.30 
uur in bibliotheek Amstelland in het 
stadshart van Amstelveen. Kaar-
ten van tevoren reserveren kan via 
www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: turftrappers

Harmonie, fanfare en Brassband
Examens bij centrum de Hint
Aalsmeer - Veertig kandidaten van 
de verenigingen Vios, Concordia 
en Viribus Unitis uit De Ronde Ve-
nen, Flora en Aalsmeers Harmonie 
uit Aalsmeer en KnA uit Uithoorn 
hebben met goed gevolg de diver-
se HaFaBra praktijkexamens afge-
legd in de locaties van Kunstencen-
trum de Hint te Aalsmeer en Uit-
hoorn. Na het behalen van het the-
orie examen hebben de kandidaten 
tijdens hun praktijkexamen stukken 
gespeeld waarin ze hun muzikale 
en technische vaardigheden kon-
den laten horen. Er werd onder an-
dere uit het hoofd gespeeld, melo-
dieën nagespeeld en ritmische oe-
feningen geklapt. De examens wer-
den afgenomen door de HaFa do-
centen van De Hint en instructeurs 
van de verenigingen. De geslaagde 
kandidaten hebben zowel het theo-
rie- als het praktijkexamen behaald 
voor de erkende opleiding voor de 
harmonie- en fanfare en Brassband 

orkesten, met speciale vermelding 
voor een geweldig theorie examen 
van Franka du Pau (10) en Mare van 
Welzenis (9,5) van Flora en Gert Jan 
van Selm (10) en William Leeflang 
(9,5) van Concordia! 

Twee kandidaten hebben het 
hoogst haalbare D examen be-
haald: Yvonne de Rooij op klarinet 
van Aalsmeers Harmonie en Marin-
ke Dormaar (met lof!) op dwarsfluit 
en piccolo van KnA. Voor het A-exa-
men zijn van Flora Chantal Schoen-
maker, Natascha Hartog, Inge de 
Haan, en Gita Engel geslaagd op 
saxofoon. Voor het B-examen zijn 
van Flora Mare van Welzenis en Tim 
Schoenmaker op trompet en Melis-
sa Hartog op bugel geslaagd. Voor 
het C-examen zijn de saxofonisten 
Saskia Teeuwen en Lida Snoek van 
Flora geslaagd en het D-examen is 
behaald door Yvonne de Rooij op 
klarinet van Aalsmeers Harmonie. 

De keuze van… 
Petra van Lammeren: “Schilderij 
met wijnflessen straalt rust uit”
Aalsmeer - Dit jaar wordt door de 
Stichting Kunst en Cultuur (KCA) 
voor de vijftiende keer de kunstrou-
te georganiseerd. In aanloop naar 
het derde weekend van september 
besteedt de Nieuwe Meerbode aan-
dacht aan de kunstkeuze van een 
aantal Aalsmeerse ondernemers. 
Tijdens de kunstroute worden de 
kunstwerken tentoongesteld in de 
Oude Veiling in de Marktstraat. Pe-
tra van Lammeren is eigenaar van 
Ludiek in Lijsten en vanaf augus-
tus 2011 is haar bedrijf gevestigd in 
een pand aan de Zwarteweg. Haar 
werkruimte is wit met prettig veel 
licht. De ruimte wordt gedomineerd 
door hoge panelen volgehangen 
met lijsten- hoeken van alle soorten 
materialen, kleuren en stijlen: hout, 
metal, gips en plastic, goud, zilver, 
zwart, wit, alle kleuren van de re-
genboog, modern strak, barok, klas-
siek, verweerd, vlak, bollend, hol-
lend, glimmend en dof. De kunst 
keuze van Petra is een kleine prent, 
keurig ingelijst. “Deze ets heeft de 
titel ‘Wijn’ en beeld een groep fles-
sen uit. Ik vind ‘m ook grappig om-
dat ie in een wijnrode kleur is ge-
drukt”, zegt Petra. “Hoe langer ik 
er naar kijk, hoe meer ik er in zie. 
Hoe drie-dimensioneler die wordt, 
hoe meer de flessen spreken. Er zijn 
één, twee, hmmmm, zeven flessen 
in een groepje. Één staat iets meer 
in de voorgrond. Zij zijn eigenzin-
nig. Net als apothekersflessen heb-
ben ze een randje aan de bovenkant 
en etiketten, toch moet het wijn-
flessen voorstellen. Je ziet de spie-
gelingen op de bolling van de fles 
en de bodem door het glas heen. Ik 
vind dat ze iets menselijks hebben, 
op het parmantig af!” Petra legt de 
lijst met inhoud op een verhoging en 

vervolgt: “Er zit een verhaal achter, 
niet over de wijn, die in de flessen 
zat, maar over de maker van deze 
prent, mijn broer Bernard. Aanvan-
kelijk wilde hij de Rietveld Acade-
mie doen, maar door verschillende 
redenen ging het niet door. Hij volg-
de toen een opleiding van zijn twee-
de keus, de journalistiek. Op een 
dag begon hij weer te tekenen en te 
schilderen en kreeg er zóveel plezier 
van dat hij ging bruisen. Mijn broer 
is ook de aanleiding geweest tot het 
kiezen van mijn huidige beroep. Ik 
was secretaresse, maar wilde iets 
met techniek doen, wilde met mijn 
handen werken. Mijn broer had een 
geweldig schilderij gemaakt en tim-
merde een beetje slordig een latje er 
om heen. Dat vond ik jammer, want 
het geheel werd er niet mooier van. 
Ik zou het beter kunnen, dacht ik. 
En toen viel het kwartje. In 2009 heb 
ik een cursus lijstenmaken in Waal-
wijk gevolgd, erkend door de bran-
chevereniging en daarna heb ik sta-
ge gelopen. Toen ik de eerste keer 
bij mijn stageplaats binnen stapte 
ging mijn hart open. Ik had een ge-
voel van thuiskomen. Nu kan ik mijn 
creatieve en technische kant in mijn 
bedrijf kwijt. Alles komt samen. Ik 
ben ondernemer met alles dat erbij 
hoort, klanten adviseren, boekhou-
den, aan de weg timmeren. Ik maak 
mooie dingen, die op de millimeter 
kloppen.”

Zij pakt de ets op en besluit: “Het 
straalt rust uit, de flessen zijn stille 
getuigen. Ze hoeven niets te zeg-
gen, ze zijn wat ze zijn, ze zijn in ba-
lans. Ja, wat is kunst? Voor mij is het 
een eerste vereiste dat het prettig is 
om naar te kijken en dat het nooit 
verveeld.”

Open Dag ‘Patch of Heaven’
Leimuiden - Op zaterdag 7 juli tus-
sen 11.00 en 17.00 uur heet Lau-
ra Brambach van ‘Patch of Heaven’ 
iedereen van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in haar pot-
tenbakkerij. Als keramiste beheerst 
Laura de techniek van het draaien 
van klei. Haar werk bestaat onder 
andere uit potten, vazen, servies-
goed, olielampjes en geboortescha-
len. Tevens maakt ze beelden en ob-
jecten uit klei en deze worden na 
een bak proces geglazuurd. Naast 
het keramiek van Laura kan tijden 
de open dag ook kennis gemaakt 
worden met natuurlijke zeepjes van 
Leontien Zethof, borduurwerk van 

Ada Runge, graffiti kunst van San-
der Bosman, olieverfschilderijen van 
Irene Kramer, acrylschilderijen van 
bloemen en dieren van Els van Bu-
ren, verschillende werken van stylis-
te Danielle van de Geest en de cre-
atieve Maaike Bloemsma en voor 
wie alles wil leren over gezond eten 
en smaak is Joyce Amelsbeek-Ver-
hoef aanwezig. Iedereen is van har-
te welkom om een kijkje te komen 
nemen. Bezoekers kunnen zowel 
op de fiets als met de auto komen, 
want voor beide zijn er parkeermo-
gelijkheden. Adres is Herenweg 47 
in Leimuiden. Voor meer informatie 
kijk op www.patch-of-heaven.nl.

Afgelopen weken hebben 10 leerlingen van muziekvereniging Flora muziek-
examen gedaan bij de Hint en allen zijn geslaagd. Allen zijn verrast met een 
presentje dat zij ontvingen uit handen van dirigent Dick-Jan Veerbeek. 
De geslaagden van rechts naar links: Chantal, Inge, Gita en Natascha, zij be-
haalden het A-diploma op altsaxofoon, Franka op cornet, Melissa op bugel, 
Mare en Tim beiden op trompet behaalden het B-diploma, Saskia op altsaxo-
foon en Iida op baritonsax behaalden het C-diploma.

Jongerenkoor Fiore stopt!
Kudelstaart – Er zijn zorgen over 
de toekomst van Fiore. Het jonge-
renkoor heeft ook te maken met 
de terugloop van kerkgangers. Elk 
jaar stoppen er mensen met het 
koor, omdat ze een andere levens-
fase ingingen en er kwamen altijd 
wel weer nieuwe leden bij. Alleen 
de laatste jaren heeft Fiore er bijna 
niemand bij gekregen en nu gaat dit 
jaar ook nog eens een grote groep 
zangers stoppen. Ondanks oproe-
pen is het niet gelukt om het koor 
voor volgend jaar te behouden. Voor 
de koorleden, het combo en de di-

rigent is dit ontzettend jammer. De 
groep zou graag willen blijven zin-
gen en spelen maar met een kleine 
bezetting zien zij dit niet zitten. 

Daarom is besloten om aanstaan-
de zondag 8 juli voor de laatste keer 
de viering in de Sint Jankerk muzi-
kaal op te luisteren. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd om deze vie-
ring bij te wonen. Na afloop geeft Fi-
ore nog een klein mini-concert om 
nog één keer te laten horen waar de 
meiden en jongens goed in zijn: Sa-
men lekker zingen! 
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Controle met 
de lasergun
Aalsmeerderbrug – De poli-
tie heeft woensdag 27 juni aan de 
Aalsmeerderdijk op snelheid ge-
controleerd met de lasergun. Tus-
sen 18.30 en 19.30 uur werden in 
totaal 10 weggebruikers aan de 
kant gezet. Zij overtraden de maxi-
mum snelheid van 50 km/uur en zijn 
bekeurd.

Warm afscheid Ulla Eurich 
Aalsmeer - Op 28 juni heeft wet-
houder Ulla Eurich in de Oude Vei-
ling afscheid genomen van bestuur-
ders, collega’s, en iedereen waar-
mee ze samengewerkt heeft. De af-
scheidsreceptie was in alle opzich-
ten een warm afscheid. Niet alleen 
qua temperatuur, maar zeker door 
de mooie woorden die elke bezoe-
ker voor haar had. Wethouder Ul-
la Eurich: “Ik wil iedereen bedan-
ken voor de prettige samenwerking 
en het hartelijke afscheid.” Tijdens 
de druk bezochte afscheidrecep-
tie namen ook vele bestuurders uit 
de omliggende gemeenten afscheid 
van Ulla Eurich. 
Zo waren er medebestuurders uit 
Uithoorn, Amstelveen, Haarlemmer-
meer en Ouderkerk aan de Amstel. 
Ook waren bestuurders van andere 
organisaties, instellingen en bedrij-
ven waar Ulla in haar portefeuilles 
duurzaamheid, wonen, onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg, jeugd- en 

jongerenwerk, Schiphol en bouw-
projecten nauw mee samen heeft 
gewerkt. Verder kwamen veel be-
trokken Aalsmeerders haar de hand 
schudden. 
Ulla Eurich heeft besloten uit per-
soonlijke overwegingen terug te tre-
den als wethouder van de gemeen-
te Aalsmeer. Deze stap is mede in-
gegeven door haar wens om weer 
actief haar carrière in het bedrijfs-
leven voort te zetten. Met haar te-
rugtreden zorgt wethouder Eurich 
voor ruimte voor een opvolger uit 
de PACT-gelederen. Op deze wij-
ze willen PACT en college van bur-
gemeester en wethouders de - me-
de door wethouder Eurich - inge-
zette beleidsvernieuwing zekerstel-
len. Eurich: “Het collegeprogramma 
is nog niet volledig gerealiseerd, er 
is nog voldoende werk aan de win-
kel voor mijn opvolger die ik van-
zelfsprekend alle succes van de we-
reld toewens!”

Wethouder Gertjan van der Hoeven van recreatie:

“NRE-zeilwedstrijd is goede 
promotie voor Aalsmeer”
Aalsmeer - Hij woont zelf op het 
water, in een ark, en stapt regel-
matig in zijn aluminiumbootje voor 
een tochtje over de Poel. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven is trots 
op de Westeinderplassen en op de 
tweede editie van de nieuwe zeil-
sensatie van de Randstad, het Nati-
onaal Regenboog Evenement. Mor-
gen, vrijdag 6 juli, vindt de wed-
strijd van de vijftien houten regen-
boog boten plaats op de Westein-
derplassen. De wethouder van on-
der andere recreatie en toeris-
me kan bijna niet wachten om de 
schippers met hun stuurlui van 
start te zien gaan. “Ze gaan snoei-
hard. Het is echt spectaculair.” Vorig 
jaar vond dit ‘antwoord’ van de wa-
terrijke gemeenten in de Randstad 
op het bekende Friese skûtsjesilen 
voor het eerst plaats. De eerste edi-
tie van het zeilspektakel op de Hol-
landse en Utrechtse plassen mocht 
gelijk een succes genoemd worden. 
Vijf dagen lang worden zeilwedstrij-
den gehouden op de Kagerplassen, 
het Braassemermeer, de Westein-
derplassen, de Vinkeveense Plas-
sen en de Nieuwkoopse Plassen. 
Alle gemeenten rond deze waterge-
bieden nemen deel aan het evene-
ment, aangevuld met teams van de 
provincies. “We hebben een sterk 
merk samen. Alle Plassen zijn met 
elkaar verbonden”, legt Gertjan van 
der Hoeven uit over de samenwer-
king. “Het is een meerwaarde om 
gezamenlijk onze Plassen te promo-
ten.” De boot van Aalsmeer wordt 
opnieuw bestuurd door Marc Blees 
samen met Joost Houweling en Tho-
mas Allart. Vorig jaar wist het team 
op plaats zes te eindigen, maar vol-
gens de wethouder ligt dit absoluut 
niet aan de Aalsmeerse kapitein en 
zijn bemanning. “Marc is een he-
le goede zeiler; ik durf te zeggen 
van wereldklasse.” Gertjan had vo-
rig jaar de mazzel in te mogen stap-
pen in de regenboog van Marc. “Het 
was geweldig met windkracht drie 
of vier op de Poel. Ik mocht sturen. 
We voeren echt hard, heel specta-
culair.” Het was de wethouder zelfs 
zo goed bevallen, dat hij enkele zeil-
lessen heeft genomen. 
Het initiatief van het Nationaal Re-

genboog Evenement is in 2011 ge-
nomen door de betrokken gemeen-
ten. 

Stichting Walevenementen
In Aalsmeer wordt de organisa-
tie bijna helemaal overgelaten aan 
vrijwilligers en het bedrijfsleven. De 
stichting Walevenement is opge-
richt en voorzitter Joost Kempers, 
secretaris Marc Blees en penning-
meester Willem Vriend hebben sa-
men veel organisaties en bedrijven 
warm gemaakt voor deze promotie 
van de Westeinderplassen. De wed-
strijd op de Poel wordt geleid door 
vrijwilligers van de stichting West-
einder Zeil Wedstrijden (WZW). “Er 
is mankracht en kennis. We zijn als 
gemeente echt trots op deze groep. 
De ondernemersgeest is groot. De 
gemeente heeft nauwelijks nog een 
rol in de organisatie. En dat terwijl 
het evenement dit keer alweer gro-
ter van opzet is. Bijzonder om te 
zien hoe het is gegroeid”, compli-
menteert Gertjan de heren en da-
mes van de betrokken stichtingen 
en bedrijven.

Activiteiten op en rond Poel
De zeilwedstrijd op de Westein-
derplassen morgen, vrijdag 6 juli, 
is vanaf het surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg prima te volgen. Ui-
teraard mag ook vanaf het water 
in een boot naar het spektakel ge-
keken gaan worden. “Als er maar 
niet afgemeerd wordt in de wed-
strijdbaan”, grapt Gertjan. Om zeilen 
ook dichter bij de jeugd te brengen, 
worden in nagenoeg alle gemeen-
ten extra activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Ook in Aalsmeer. In 
de ochtend, vanaf 9.00 uur, gaan 
de kinderen van de groepen 7 en 
8 van Aalsmeerse basisscholen on-
der leiding van scheepstimmerman-
nen een Aalsmeerse praam bou-
wen. Ze leren zeilen in de optimis-
ten (met gele zeiltjes) van Zeilschool 
Aalsmeer, gaan een speurtocht ma-
ken op de Westeinder in de rond-
vaartboten van Henk van Leeuwen 
en er wordt een kleurwedstrijd ge-
houden. De vijftien regenbogen ar-
riveren tussen half twaalf en twaalf 
uur bij het surfeiland. Bezichtigen 

kan tot 13.15 uur. Om 14.00 uur 
wordt het startsein gegeven voor de 
wedstrijd. Deze duurt tot 16.00 uur. 
Voor kinderen zijn er tussen 14.00 en 
18.00 uur allerlei leuke ‘doe dingen’, 
zoals aquabubbles en een spring-
kussen. Alle jeugdige inwoners en 
hun ouders en iedereen die de wa-
tersport een warm hart toedraagt, 
zijn van harte welkom. Op het sur-
feiland komt een feesttent te staan, 
alwaar hapjes en drankjes genut-
tigd kunnen worden. De prijsuitrei-
king van de kinderactiviteiten be-
gint om 16.00 uur, om half vijf wordt 
vervolgens bekend gemaakt wie de 
zeilwedstrijd in Aalsmeer gewon-
nen heeft. Tussen 20.00 en 24.00 uur 
wordt feest gevierd in de tent en is 
er muziek. Ook hier is de toegang 
voor alle inwoners vrij. 

Kijken en/of luisteren
Tot slot in het kort: Het Nationaal 
Regenboog Evenement is van 3 tot 
en met 8 juli. Is in de Poort van Ley-
den in Leiden afgelopen dinsdag 
van start gegaan. Gisteren, woens-
dag 4 juli, was de eerste wedstrijd 
op de Kagerplassen, vandaag, don-
derdag 5 juli, is het Braassemermeer 
de Plas van het strijdtoneel, vrijdag 
6 juli is het spektakel in Aalsmeer, 
op zaterdag 7 juli gaan de schippers 
van de regenbogen het tegen elkaar 
opnemen op de Vinkeveense Plas-
sen en de vijf spannende zeilwed-
strijddagen wordt zondag 8 juli af-
gesloten op de Nieuwkoopse Plas-
sen. Kijk voor alle informatie en ac-
tuele programma’s op www.natio-
naalregenboogevenement.nl. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
van recreatie en toerisme tot slot: 
“Zeker gaan kijken en genieten van 
dit spektakel!” Luisteren kan overi-
gens ook. Radio Aalsmeer doet na-
melijk verslag van de wedstrijd zo-
dat mensen op de bootjes en thuis 
op de hoogte kunnen blijven via de 
radio. Verslaggevers van de Regen-
boogclub geven commentaar. De 
uitzendfrequentie is 105.9. En voor 
wie op de zeilboten wil neerkijken: 
De watertoren gaat om 14.00 uur 
open en de trappen naar boven mo-
gen beklommen worden!
Door Jacqueline Kristelijn

Nepcollectant 
belt aan!
Aalsmeer - Op vrijdag 29 juni rond 
zeven uur in de avond is een nep-
collectant actief geweest in het ap-
partementencomplex in de Juliana-
laan. De jongen gaf aan te collecte-
ren voor sportspullen voor gehandi-
capte kinderen. Omdat de bewoon-
ster haast had, heeft zij hem snel 2 
euro gegeven. Later besefte de be-
woonster dat de collectant helemaal 
geen collectebus bij zich had. Wel 
had hij een ID-boekje om zijn nek 
hangen. De nepcollectant is rond de 
twintig jaar, heeft een blanke huids-
kleur, zwart haar met een lok en 
sprak netjes Nederlands. Vraag al-
tijd om een collectebewijs en kijk ui-
teraard of de collectebus bij het be-
treffende goede doel hoort!

Zadeldief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op donderdag 28 juni 
rond kwart voor vier in de middag 
zagen twee mensen een onbekende 
man iets oppakken bij een manege 
aan de Oosteinderweg. Het twee-
tal vermoedde dat de man iets wil-
de stelen, namen zijn signalement in 
zich op, noteerde het kenteken van 
zijn wagen en alarmeerde de politie. 
Via het kenteken wist de politie te 
maken te hebben met een inbreker 
die gezocht werd voor een inbraak 
in een bedrijf in Kennemerland. In 
Schalkwijk werd de auto getra-
ceerd en is de bestuurder tot stop-
pen gemaand. In zijn wagen werden 
twee zadels aangetroffen. Deze zijn 
in beslag genomen en de 56 jarige 
man uit Haarlem is gearresteerd

Insluiper duikt 
ijskast in
Aalsmeer - Op donderdag 28 juni 
om half twaalf in de ochtend hoorde 
een bewoner in de Marktstraat zijn 
ijskast open gaan. Toen hij ging kij-
ken, stond de man oog in oog met 
een inbreker. De dief heeft geen tijd 
gehad om iets te ontvreemden. Hij 
maakte zich snel uit de voeten via 
een niet afgesloten deur. De poli-
tie raadt inwoners aan om ramen en 
deuren ook te sluiten als men thuis 
is. Wie op de bovenverdieping aan 
het werk is, hoort niet altijd wat zich 
op de begane grond afspeelt.

Tractor van 
dekschuit af
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
29 op zaterdag 30 juni is tussen vier 
uur en half vijf baldadige jeugd ac-
tief geweest. De jongens hebben van 
een langs de Pontweg geparkeerde 
dekschuit de tractor gestart en deze 
van de boot gereden. Gelijk daarna 
was de accu leeg. De eigenaar trof 
zijn tractor naast de boot aan. 

Airbags weg 
Aalsmeer - Afgelopen week is in 
liefst vier auto’s ingebroken. Alle 
auto’s zijn van het merk Toyota, type 
Prius. Twee wagens stonden gepar-
keerd aan de Oosteinderweg, een 
op het Schinkeldijkje en een in Kas. 
De dieven zijn er vandoor gegaan 
met airbags, navigatiesystemen en 
koplampen.

Geldbedrag uit 
winkel gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 29 en zaterdag 30 juni is inge-
broken in een winkel in de Punter-
straat. Toen de eigenaar om negen 
uur in de ochtend zijn winkel wil-
de betreden, ging de toegangsdeur 
niet meer open. De deur bleek be-
schadigd. Agenten hebben het ci-
linderslot moeten demonteren om 
toegang te verschaffen. Er is een 
geldbedrag uit de kassa gestolen. 
De aanwezige laptop hebben de 
dieven laten staan. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
telefoonnummer 0900-8844. De in-
braak heeft tussen half tien vrijdag-
avond en zaterdag negen uur in de 
ochtend plaatsgevonden. 

Aalsmeer - Het EK-spel in de Nieu-
we Meerbode is ten einde, de win-
naars kunnen bekend gemaakt wor-
den. De grote stapel met fans van 
het Nederlandse elftal moest he-
laas al snel de prullenbak in. Twee-
de favoriet in Aalsmeer bleek Duits-
land, maar de manschaft bleek niet 
bestand tegen het onvoorspelbare 
Italië. Spannend was deze halve fi-
nale wedstrijd wel. Tot op het laat-
ste moment, met penalty, een thril-
ler. Dit in tegenstelling tot de ande-
re halve finale wedstrijd, Spanje te-
gen Portugal die uiteindelijk met pe-
nalty’s is beslist. Italië, dat niet al te 
best begon aan het EK, toch Euro-
pees kampioen? Slechts een hand-
jevol deelnemers aan het EK-spel 
van de Meerbode dacht aan dit land 
als winnaar. In Spanje werd meer 
geloofd en terecht dus. Spanje is 
opnieuw kampioen. De derde titel 
op rij. Europees kampioen in 2008, 
wereldkampioen in 2010 en nu in 
2012 opnieuw Europees kampioen. 
Overigens zagen maar tien deelne-
mers aan het Meerbode EK-spel in 
dit land de kampioen. Geen van de-
ze inzenders heeft alle vragen goed 
beantwoord. De eerste vraag vorm-
de reeds een struikelblok. Neder-
land scoorde maar twee maal, ter-
wijl toch gedacht werd aan minimaal 
drie. Er zijn tijdens het EK in totaal 

76 doelpunten gescoord, het eer-
ste doelpunt voor Nederland werd 
gemaakt door Robin van Persie en 
Nederland kreeg vijf tegendoelpun-
ten. Het EK kende geen één, maar 
wel vier topscoorders: Torres, Balo-
telli, Gomez en Ronaldo. Er zijn tij-
dens het toernooi drie rode kaarten 
uitgedeeld en liefst 123 gele kaar-
ten. En Spanje is dus Europees kam-
pioen geworden. Er zijn twee inzen-
ders overgebleven die het dichtst bij 
de antwoorden zaten. Zo wist me-
vrouw A. van den Broek-Groene-
veld goed te voorspellen dat Robin 
van Persie het eerste doelpunt voor 
Nederland zou maken. Echter, Dani-
que Mets heeft het beste gescoord. 
Ze voorspelde weliswaar dat Wesley 
Sneijder het eerste doelpunt voor 
Nederland zou maken, maar de rest 
van de antwoorden zijn close: Drie 
doelpunten Nederland, 79 doel-
punten totaal, vijf doelpunten tegen 
voor Nederland (juist), topscoorder 
Gomez (juist), drie rode kaarten en 
123 gele kaarten (juist) en Spanje 
dus winnaar (juist). Danique Mets, 
jij bent met vier goede antwoorden 
onze ‘troost’-winnaar. Voor Danique, 
wonend in Wissel 24, ligt vanaf aan-
staande maandag 9 juli een enve-
lop met 100 euro klaar in het kan-
toor van de Nieuwe Meerbode in de 
Visserstraat 10. Gefeliciteerd!

Spanje weer Europees kampioen
Danique Mets met 4 juiste 
antwoorden EK-winnaar

CDA-congres stemt in met 
twee resoluties Aalsmeer 
Aalsmeer - Het CDA ondersteunt 
het ingezette Greenportbeleid vol-
ledig en zet zich in voor verster-
king hiervan. Een resolutie met deze 
strekking is afgelopen zaterdag op 
het CDA-verkiezingscongres aan-
genomen. In een tweede resolutie 
bepleitte de afdeling Aalsmeer hel-
der taalgebruik in het verkiezings-
programma. Beide resoluties wer-
den onder applaus aangenomen. 
“Een aardig succes van de afdeling 
Aalsmeer. Als relatief kleine afdeling 
kunnen we onze stem landelijk la-
ten horen’’, aldus voorzitter Hermen 
de Graaf van het CDA Aalsmeer. Als 
voorbereiding op de verkiezingen 
van de Tweede Kamer op 12 sep-
tember hield het CDA afgelopen 
weekend het verkiezingscongres. 
Daarbij werden het lijsttrekkerschap 
van Sybrand Buma, de kandidaten-
lijst en het verkiezingsprogramma 
vastgesteld. CDA Aalsmeer was met 
een compleet elftal vertegenwoor-
digd, met onder andere wethouder 
Ad Verburg, fractievoorzitter Jaap 
Overbeek en voorzitter Hermen de 
Graaf. De CDA-afdeling Aalsmeer 
is initiatiefnemer van de resolutie 
‘Erkenning Greenports en econo-
misch/ maatschappelijke beteke-
nis bedrijfssector ‘Tuinbouw en Uit-

gangsmaterialen’. “Ook gemeenten 
uit de andere Greenports Boskoop, 
Duin- en Bollenstreek, Noord-Hol-
land Noord, Venlo en het Westland 
ondersteunden de resolutie. Daar-
mee is de support landelijk. De hui-
dige crisis gaat niet voorbij aan de 
tuinbouw en sierteelt. Met de mas-
sale steun voor de resolutie staat 
ook Greenport Aalsmeer e.o. beter 
op de kaart’’, aldus De Graaf die de 
resolutie op het CDA-congres voor 
meer dan duizend bezoekers toe-
lichtte. 

Beter taalgebruik
“Bij de lezing van het concept-ver-
kiezingsprogramma ‘Iedereen’ viel 
ons op, dat er toch wel moeilijke be-

grippen in waren opgenomen. Daar-
om hebben we ook een resolutie in-
gediend die pleit voor begrijpelijke 
taal, die kan worden begrepen door 
iedere Nederlander’’, aldus Christi-
aan Keijzer van CDA Aalsmeer. Hij 
hield op het CDA-congres het plei-
dooi voor de tweede resolutie, die 
ook onder applaus werd aangeno-
men. Van de veertien behandelde 
resoluties op het CDA-verkiezings-
congres waren er twee afkomstig 
van de afdeling Aalsmeer. “Zeg dus 
niet, dat je geen invloed hebt’’, vin-
den De Graaf en Keijzer. De verkie-
zingen voor de Tweede Kamer wor-
den gehouden op 12 september. In 
de periode daarvoor gaat ook de af-
deling Aalsmeer campagne voe-
ren. “Met het accent op wat we in 
Aalsmeer hebben bereikt. Samen 
met coalitiepartners en dankzij on-
ze inzet. Want samen kunnen we 
meer’’, aldus de bestuursleden De 
Graaf en Keijzer.

Oplichter trakteert op strijkijzer
Kudelstaart - Weer een grote groep 
inwoners en bewoners van omlig-
gende gemeenten hebben een brief 
thuis gekregen van een bedrijf met 
de mededeling dat zij een stroom-
strijkijzer hebben gewonnen. De 
winnaars worden uitgenodigd om 
maandag 9 juli naar restaurant de 
Kempers Roef aan de Kudelstaart-
seweg te komen om hun prijs in 
ontvangst te komen nemen. Aange-
raden wordt vooral te komen, want 
er wachten nog meer prijzen en een 
gedekte tafel voor een overheerlij-
ke maaltijd. Enkele maanden gele-
den heeft een soort gelijke vorm van 
oplichting plaatsgevonden. De win-
naars waren toen uitgenodigd naar 
het Dorpshuis te komen, maar trof-
fen een dichte deur. Ook aanstaan-
de maandag zullen geen prijzen uit-
gereikt worden. De Kempers Roef is 
verbolgen over deze misleiding en 
wil hier absoluut niet mee geasso-
cieerd worden. “Wij hadden de re-
servering genoteerd voor maandag 
9 juli en dachten dit voor een ver-
gadering van een bedrijf gedaan te 

hebben. Volgens de brief kan voor 
1,30 euro een 0900 nummer gebeld 
worden, maar dit is een algemeen 
nummer waar men zeker niet wijzer 
van wordt.” De Kempers Roef heeft 
daarop de reservering onmiddellijk 
geannuleerd. En er is aangifte ge-
daan bij de politie. Winnaars worden 
aangeraden vooral niet naar de uit-
reiking te gaan. Zij zullen zich hevig 
teleurgesteld gaan voelen. Boven-
dien is het restaurant in Kudelstaart 
niet meer de plaats waar de uitrei-
king zou gaan plaatsvinden!

Bedreiging
Aalsmeer - Op maandag 2 juli om 
half twee in de nacht heeft de politie 
een bewoner in de Freesialaan ge-
arresteerd. Op verzoek van het po-
litieteam Kennemerland is de 25 ja-
rige Aalsmeerder in de kraag gevat. 
De inwoner werd gezocht vanwe-
ge een vermeende bedreiging. Hij 
is overgebracht naar het bureau in 
Hoofddorp.
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Flora en VBW samen sterk 
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - FloraHolland en de Ver-
eniging Bloemist Winkeliers organi-
seren een consumentenactie voor 
de Bloemisten onder het label ‘Mijn 
Bloemist’. Doel is om met alle VBW-
leden een netto opbrengst van ten-
minste 45.000 euro te realiseren 
voor KWF Kankerbestrijding door 
het aanhaken op het jaarlijks geor-
ganiseerde fietsevenement Ride for 
the Roses. 
De vijftiende editie van de Ride for 
the Roses vindt plaats in Westland 
op 9 september. Ruim 10.000 deel-
nemers stappen op de fiets voor 
de strijd tegen kanker en ontvan-
gen aan de finish een roos. De roos 
staat symbool voor een morgen voor 
iedereen. De sierteeltsector onder-
steunt sinds vele jaren dit fietseve-
nement om vanuit de sector een 
bijdrage te leveren aan KWF Kan-
kerbestrijding. De bloemistenac-
tie houdt in dat VBW-leden een Ri-
de for the Roses-promotiepakket 

aan kunnen schaffen via het VBW. 
Met deze middelen kan de bloemist 
de verkoop van Ride for the Ro-
ses-boeketten in de actieweek van 
3 tot en met 9 september stimule-
ren. Het overgrote deel van de kos-
ten voor het pakket komt ten goede 
aan KWF Kankerbestrijding via de 
Ride for the Roses. 
FloraHolland staat voor trotse me-
dewerkers en leden op de coöpera-
tie. Vanuit het coöperatief gedach-
tegoed van gezamenlijk onderne-
men is men betrokken bij de sa-
menleving en wordt gestreefd naar 
een gezondere wereld. Daarom is 
FloraHolland partner van de (Pre-)
Ride for the Roses, het wielren-
evenement van de sierteeltsector 
en de hardloopestafette Roparun. 
De opbrengst van deze evenemen-
ten komt ten goede aan het onder-
zoek naar kanker en verbeteren van 
de leefomstandigheden van mensen 
met kanker. 

Rabobank mede-initiatiefnemer 
ondernemingsverkiezing
Jan Driessen: “Aalsmeer heeft 
pareltjes van bedrijven”
Aalsmeer - Jan Driessen van de 
Rabobank is voor het tweede jaar 
jurylid bij de verkiezing ‘Onderne-
ming en Starter van het Jaar’. Hij 
adviseert en ondersteunt als Rabo-
bank Rayondirecteur Aalsmeer en 
Uithoorn veel bedrijven bij hun za-
kelijke betalingsverkeer, verzeke-
ringen en financieringen. De Ra-
bobank wil een partner zijn in on-
dernemen en in deze hoedanigheid 
komt Jan Driessen bij veel bedrij-
ven over de vloer. “Veel deelnemers 
van de verkiezing zullen klant bij on-
ze bank zijn, maar dat betekent na-
tuurlijk niet dat wij hen voortrekken”, 
zegt Jan. “Het enige wat wij kunnen 
doen is onze klanten aansporen om 
mee te doen. Aanmelden moeten ze 
echt zelf doen.” De Rabobank is de 
grootste bank in Aalsmeer en van 
oudsher vooral in de sierteelt sterk. 
De bank kent het bedrijfsleven hier 
dus goed, logisch dat een rayondi-
recteur van de Rabobank in de ju-
ry zit. De verkiezing van de Onder-
neming en Starter van het Jaar is 
een initiatief van Rabobank Regio 
Schiphol en Flynth Adviseurs en Ac-
countants. In samenwerking met de 
gemeente Aalsmeer is dit evene-
ment verder ontwikkeld. Jan’s col-
lega Ron Leegwater, manager com-
municatie van de Rabobank, heeft 
een grote rol als initiatiefnemer en 
als organisator. Daarnaast presen-
teerde Ron vorig jaar de feestelij-
ke bijeenkomst in de burgerzaal van 
het gemeentehuis met de bijbeho-
rende prijsuitreiking. En dit jaar zal 
hij dat weer met veel enthousias-
me voor zijn rekening nemen. Jan 
Driessen, die sinds een paar jaar in 
Aalsmeer werkt, vindt het onderne-
mersklimaat in deze gemeente erg 
sterk. “Nergens in Nederland vind 
je zoveel bedrijven als in deze ge-
meente”, zegt hij. “Uiteraard in de 
sierteelt sector, die naast het West-
land hier het beste is vertegenwoor-
digd, maar ook design en lifestyle, 
scheepsbouw, ICT en ga zo maar 
door. Achter veel voordeuren tref je 
flinke bedrijvigheid.” Veel bedrijven 
kunnen profiteren van de goede ge-
ografische ligging, maar het is voor-
al ook de cultuur en het karaker van 
de Aalsmeerder zelf dat een bedrijf 
tot een succes maakt, volgens Jan. 
“Aalsmeerders zijn hardwerkende 
mensen, ze durven hun eigen risico 
zelf te dragen en hebben een ster-

ke ondernemersmentaliteit. En ook 
die internationale oriëntatie hebben 
ze altijd gehad. Ze durfden over de 
grenzen heen te kijken.” 

Op lokale en regionale kaart
Jan is ervan overtuigd dat de win-
naars van de ondernemersprijzen 
in Aalsmeer zeer grote kans maken 
om ook winnaar te worden van de 
Provincie Noord-Holland. “Aalsmeer 
heeft echt pareltjes van bedrij-
ven.” Met de verkiezing Onderne-
ming en Starter van het Jaar kun-
nen bedrijven zichzelf lokaal en re-
gionaal op de kaart zetten. Als ju-
rylid vindt Jan het leuk en interes-
sant om bij bedrijven langs te gaan 
en te horen wat hun drive is. “Het 
kost in de maanden augustus en 
september redelijk wat tijd, maar 
het is leuk werk.” Alle juryleden be-
zoeken bedrijven, schrijven rappor-
tages en wonen vergaderingen bij. 
Met z’n allen wordt besloten wel-
ke bedrijven in aanmerking komen 
voor de prijs van Starter van het Jaar 
2012, Kleine Onderneming van het 
Jaar en Grote Onderneming van het 
Jaar. Doordat de verkiezing veel be-
kendheid heeft gekregen, verwacht 
Jan dat dit jaar nog meer bedrijven 
mee zullen doen dan vorig jaar. “Het 
is tenslotte erg goed voor de loka-
le marketing en wat is nou leuker 
dan je eigen bedrijf goed te kunnen 
laten zien. Ook fijn voor het perso-
neel, want die mogen ook trots zijn 
op hun bedrijf.” Naast het kijken 
naar criteria van duurzaamheid en 
betrokkenheid, krijgt de continuï-
teit van het bedrijf dit jaar veel aan-
dacht. “Het is geen kwestie van al-
leen goede cijfers laten zien, maar 
ook kunnen uitleggen waarom er 
bijvoorbeeld gefuseerd is of be-
wust is gekrompen en je moet na-
tuurlijk gedegen toekomstplan-
nen laten zien.” Jan kijkt uit naar 
de werkzaamheden rond de verkie-
zing en de leuke presentatieavond 
in de feestelijk aangeklede burger-
zaal van het gemeentehuis. “Het is 
mooi te zien met hoeveel enthousi-
asme ondernemers daar samen ko-
men. Ik zou er als bedrijf gewoon 
voor gaan. Denk niet dat je onder-
neming niet interessant is. Meld je 
dus snel aan!” Voor meer informatie 
of voor inschrijving voor de verkie-
zing Onderneming of Starter van het 
Jaar: www.aalsmeer.nl/OvhJ.

Zon tijdens korendag, regen 
bij start van bandjesavond
Aalsmeer - Qua weer had het af-
gelopen zaterdag 30 juni wel iets 
eerlijker verdeeld mogen worden. 
Op het Praamplein werd overdag 
de jaarlijkse korendag in ere her-
steld en ‘s avonds werd op het ter-
rein met twee podia bandjesavond 
nieuwe stijl gepresenteerd. De ko-
rendag met popliedjes, gospels en 
smartlappen vond onder een stra-
lend zonnetje plaats. Het was echt 
zomers warm. Met plezier hebben 
Sonority, het Amstel Gospel Choir, 
Con Amore, het kinderkoor van Ir-
ma Hoogendoorn, de Brulboeien en 
Denk aan de Buren opgetreden voor 
veel publiek. En, aan de vrolijke ge-
zichten te zien, hebben de bezoe-
kers genoten van deze gevarieer-
de middag. Het waard om volgend 
jaar weer in combinatie te organi-
seren. Gaarne dan wel wat stoelen 
neerzetten, want met name voor de 
wat oudere bezoekers was het lang 
moeten staan best vermoeiend. Na 
de afsluiting werd gelijk gestart met 
de opbouw voor de bandjesavond 
nieuwe stijl. De overgebleven vier 
horecagelegenheden, de cafés de 
Praam en Joppe en de restaurants 
De Oude Veiling en ‘t Holland Huys, 
hebben de krachten gebundeld om 

inwoners toch te kunnen trakteren 
op deze al heel oude traditie in het 
centrum. Het ‘rondje dorp’ is overi-
gens wel gemist. Maar als de finan-
ciën niet meer toereikend zijn en 
daarbij het aantal deelnemers slinkt, 
is de bandjesavond ‘oude vorm’ na-
genoeg niet meer te organiseren. 
Het feestterrein was gezellig aan-
gekleed en een kleine 1.500 be-
zoekers mochten verwelkomt wor-
den. Helaas was het weer omgesla-
gen en werd aangevangen met re-
gen. Het deerde de bezoekers niet. 
Ze kropen onder de tenten of waren 
zo slim geweest van huis te gaan 
met een paraplu. De topband Beat It 
kreeg alle lof van de bezoekers. Een 
geweldige band met een gevari-
eerd top40 repertoire. De Aalsmeer-
se bands lieten op het andere podi-
um van zich horen. Wild Cat warm-
de de bezoekers op, Too Simple 
wist de handen op elkaar te krij-
gen en Lemon Curry verraste en liet 
de aanwezigen swingen. Overigens 
werd het later op de avond droog 
en kon gekeken, geluisterd en ge-
danst worden tijdens een nog best 
mooie zomeravond. Bandjesavond 
nieuwe stijl: Leuk, verdient het om 
te groeien!

Volop actie en plezier
Zondag salsa in The Beach
Aalsmeer - Komende zondag 8 
juli organiseert The Beach in sa-
menwerking met Salsa Smile haar 
maandelijkse Salsa dansavond. 
Deze keer zal Lady Dj Red Delici-
ous de dansers muzikaal verma-
ken. De avond begint om 19.30 en 
om 23.30 uur wordt de laatste dans 
ingezet. Eén van de redenen waar-
om het een goed bezocht feest is, 
zijn de gratis workshops op de voor-
avond. Speciaal voor de dansers, die 
iets nieuws willen proberen, staat 
komende zondag een workshop 
ChaCha op het programma. Laat 
je meevoeren op de tropische rit-

mes, swingende heupen, volop in-
teractie en vooral veel plezier. Na 
de workshop neemt DJ Red Delici-
ous de draaitafel over. Met haar bre-
de muziekkeus, van zwoele bacha-
ta, snelle merenque tot pittige sal-
sa, belooft het een bruisende avond 
te worden. Naarmate de avond vor-
dert zal de muziek steeds meer up 
tempo nummers bevatten. Hierdoor 
komt iedere danser aan zijn of haar 
trekken. Iedereen is welkom, vrij 
parkeren voor de deur en de toe-
gang is gratis. Adres is Oosteinder-
weg 247a. Voor meer informatie surf 
naar www.beach.nl. 

Miranda Bosman: De volkswagen Holiday en de bakkersfiets.
Foto onder: Erika Hiemstra: Meerkoetpuber en grote aap.

Veel bekijks Amazing Amateurs
Meerkoet van Erika en 
VW-bus van Miranda
Aalsmeer - zomerexpositie Ama-
zing Amateurs laat een geweldige 
en gevarieerde bijdrage zien van de 
vele in Aalsmeer woonachtige kun-
stenaars. Alle schilderijen en teke-
ningen kunnen tot en met 29 juli be-
wonderd worden in Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. De komen-
de weken zet de Nieuwe Meerbo-
de opvallende, aparte of leuke bij-
dragen van inwoners in de schijn-
werpers. Deze week de schilderij-
en van Erika Hiemstra: Meerkoetpu-
ber en de aap. De voorstelling op dit 
kleine doek doet onmiddellijk aan 
het water denken. De meerkoet met 
het zwarte verenkleed is een echte 
watervogel. Als een soort vogelaar 
heeft de kunstenares naar de kop 
van de jonge vogel gekeken en die 
heel gedetailleerd geschilderd, hoe 
dichter bij hoe beter. Erika Hiemstra 
is in het dagelijks leven postbode in 
Aalsmeer en schildert al lange tijd, 
al is het met vlagen. Ze krijgt les van 
Dirk Annokee: “Je moet wel sterk in 
je schoenen staan, want hij is heel 
kritisch. Mijn onderwerpen haal ik 
van internet, daar vind je de mooi-
ste foto’s. Ik heb tien kleuren en 
daar doe ik alles mee. Het schilde-
rij werd op de opening al verkocht. 
Ik kan de meerkoet missen. De aap 

maak ik duurder, want die laat ik 
moeilijk los.” 
De schilderijen de VW on Holiday en 
de bakkersfiets zijn van de hand van 
Miranda Bosman. Een oud volks-
wagen busje staat midden in een 
in bos, geen mens te bekennen, al-
leen maar sprookjesachtige naald-
bomen. Ook op de zijkanten van het 
doek zijn bomen met precisie ge-
schilderd. Dit werk geeft een echt 
vakantiegevoel weer: Met koffers 
aan boord de wijde wereld in. Een 
verlangen naar vrijheid, dat is pre-
cies wat de maakster Miranda Bos-
man voor ogen had. Haar schoonva-
der heeft zo’n busje, maar het moet 
nog worden opgeknapt. “Ik hou van 
oude dingen, zo zag ik in de oude 
bakkersfiets ook meteen een schil-
derij.” Miranda begon op haar acht-
ste jaar al te schilderen en is altijd 
met kleur en sfeer bezig. “Mijn be-
roep is bloemsierkunstenaar, maar 
met schilderen ga ik zeker door. Dat 
ik hier de gelegenheid krijg om mijn 
werk te verkopen is een grote sti-
mulans.” Voor Amazing Amateurs 
is het Oude Raadhuis nog de hele 
maand juli iedere donderdag tot en 
met zondag geopend tussen 14.00 
en 17.00 uur. 
Door: A van itterzon

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 2 juli rond 
kwart voor een in de middag zijn 
twee vrachtwagens op elkaar ge-
botst op de Legmeerdijk. Bij de plek 
van de aanrijding troffen agenten 
twee achter staande en beschadig-
de vrachtwagens aan. De chauffeur 
van de achterste wagen had te laat 
gezien dat de rijder voor hem rem-
de. De kabine was behoorlijk be-
schadigd. De bestuurder wist zelf 
uit de wagen te stappen. Ter plaat-
se is hij behandeld door medewer-
kers van de ambulancedienst. Om-
dat de 45 jarige man uit Amstelveen 
verward overkwam, is hij toch naar 
het ziekenhuis vervoerd. De ande-
re vrachtwagen had lichte schade 
aan de achterzijde. Deze chauffeur 
is met de schrik vrij gekomen. 
De bergingswerkzaamheden heb-
ben een behoorlijke tijd in beslag 
genomen.

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Op dinsdag 26 juni om 
half negen in de avond is een 46 ja-
rige man uit Aalsmeerderbrug be-
trapt op rijden onder invloed. Op de 
Oosteinderweg werd de bestuurder 
door agenten tot stoppen gemaand. 
De man moest blazen en is vervol-
gens meegenomen naar het bu-
reau. Hier stokte het ademanalyse-
apparaat bij liefst 625 Ugl. Het rijbe-
wijs van deze automobilist is in be-
slag genomen.

Hennepplantage 
op Uiterweg
Aalsmeer - Om woensdag 27 juni 
rond half vijf heeft de politie een in-
val gedaan bij een woning aan de 
Uiterweg. Liander had ontdekt dat 
er gefraudeerd werd met stroom. 
Toen het fraudeteam de bewoonster 
hier op attendeerde, gaf zij aan weg 
te moeten. In twee ruimtes hebben 
agenten totaal 516 hennepplanten 
aangetroffen. De plantage is ge-
ruimd. De bewoonster van de wo-
ning voor, een 44 jarige vrouw uit 
Aalsmeer, is gehoord.
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Meer dan handen awards
Zet vrijwilligersproject in 
de schijnwerpers en win!
Aalsmeer - Wit u uw vrijwilligers-
project in de schijnwerpers zetten of 
werkt u als gemeente of bedrijf ac-
tief samen met vrijilligerprojecten? 
Schrijf u dan nu in voor de Meer dan 
handen vrijwilligersprijzen. Wegens 
groot succes heeft de staatssecre-
taris van VWS, Marlies Veldhuijzen 
van Zanten, besloten om de Meer 
dan handen awards uit het Euro-
pees jaar van het vrijwilligerswerk 
2011 een vervolg te geven. 
Op 7 december 2012, internationa-
le vrijwilligersdag, maakt zij de win-
naars bekend. Vrijwilligersprojecten 
en burgerinitiatieven maar ook be-
drijven en gemeenten die actief sa-
menwerken met vrijwilligersprojec-
ten, kunnen zich tot 15 oktober a.s. 
inschrijven via www.vrijwilligers-
werk en maken zo kans op prijzen 

tot maar liefst 5.000 euro. Naast zelf 
inschrijven is het ook mogelijk pro-
jecten, gemeenten of bedrijven voor 
te dragen. 
Er worden prijzen uitgereikt in drie, 
vertrouwde categorieën: Innovatie, 
Verbinding en Competentie. Nieuw 
is de Samenwerkingsprijs. Gemeen-
ten en bedrijven die actief samen-
werken met vrijwilligersprojecten en 
burgerinitiatieven maken kans op de 
Meer dan handen Samenwerkings-
prijs 2012. Alle deelnemers wor-
den op www.vrijwilligerswerk.nl ge-
publiceerd en er kan gestemd wor-
den. Degene die de meeste stem-
men verzamelt, wordt in ieder ge-
val genomineerd. In totaal worden 
24 deelnemers genomineerd in ver-
schillende categorieën, waarvan er 
5 een prijs winnen. 

Ruim 177.000 passagiers verwacht
Vakantieuittocht Schiphol
Schiphol - Met de start van de 
schoolvakantie in Nederland be-
gint ook op Schiphol de vakantiepe-
riode. In juli, augustus en septem-
ber reizen ongeveer 14,8 miljoen 
passagiers via Schiphol. Topdruk-
te wordt verwacht op vrijdag 27 ju-
li met ruim 177.000 passagiers (aan-
komend, vertrekkend en overstap-
pend). Entertainers heten in de zo-
mermaanden de vakantiegangers 
welkom op Schiphol met dans, mu-
ziek, zang en mimespel. Op het pro-
gramma staan onder meer een ver-
rassende act van de ‘De Wereldrei-
zigers’ en een optreden op vrijdag 
13 juli van het Trompetterkorps Ko-
ninklijke Marechaussee op Schip-
hol Plaza. Ook kunnen passagiers al 
vanaf Schiphol hun eerste vakantie-
foto gratis naar huis sturen.
En achter de paspoortcontrole is er 
voor reizigers een speciale zomer-
campagne

Zomermaatregelen
Schiphol heeft voor de zomermaan-
den maatregelen genomen om de 

drukte in goede banen te leiden. 
Zo wordt ook kantoorpersoneel in-
gezet om passagiers te begelei-
den en indien nodig de weg te wij-
zen in de terminal. Tijdens piekmo-
menten worden extra ‘securitylanes’ 
geopend. In verband met de drukte 
adviseert Schiphol reizigers op tijd 
naar de luchthaven te komen. Rei-
zigers moeten rekening houden met 
tijdelijk langere wachttijden. Deze 
tijd beperken kan door thuis via in-
ternet in te checken of door gebruik 
te maken van de selfservice check-
in kiosken. Ook adviseert Schiphol 
reizigers om thuis vloeistoffen en 
gels volgens de EU regelgeving voor 
handbagage te verpakken. Dat be-
tekent dat de verpakking niet gro-
ter is dan 100 ml. Aanvullend dienen 
de verpakkingen in een doorzichtig, 
hersluitbaar plastic zakje met een 
inhoud van maximaal 1 liter te pas-
sen. Per persoon is één zakje toege-
staan. Alles wat achter de paspoort-
controle gekocht wordt, mag mee 
het vliegtuig in. Ook drank, parfum 
en make-up. 

Concept ‘Bloom’ winnaar 
derde innovatieklas Flowers 
Aalsmeer - Met het concept 
‘Bloom’ heeft het HBO-studenten-
team van Inholland Haarlem de 
eindpresentatie van de Innovatie-
klas Flowers gewonnen. Dat bleek 
donderdag 28 juni bij de eindma-
nifestatie van deze derde editie van 
de Innovatieklas. ‘Bloom’ had de 
beste ideeën van de zes teams, die 
als projectonderwerp ‘Stop de ver-
schraling van het assortiment snij-
bloemen’ hadden meegekregen. 

De winnende studenten krijgen de 
kans hun presentatie nogmaals te 
houden bij Bloemenbureau Hol-
land. Dan wordt ook bepaald, of hun 
ideeën in de plannen van de promo-
tieorganisatie in 2012 en 2013 kun-
nen worden meegenomen. Voorzit-
ter Rokus Hassefras zei namens de 
jury dat het winnende team de bes-
te aansluiting heeft met de de doel-
groep van het project, alle aspec-
ten van een marketingcommunica-
tieplan erin zijn meegenomen en 
zich ook het beste heeft ingeleefd in 
de opdracht: “Geef ideeën om bloe-
men populairder te maken bij jon-
geren en stop de verschraling van 
het assortiment.” Elementen als de 
inzet van een app op mobiele te-
lefoons waarmee bloemen makke-
lijker kunnen worden gekocht en 
de personificering van bloemenca-
deaus spraken de jury volgens Has-
sefras zeer aan. Opdrachtgever was 
de initiatiefgroep ‘Stop de verschra-
ling van het assortiment’ en namens 
deze groep kregen de winnaressen 
ook een uitje naar de Floriade aan-
geboden. 

‘Imago en instroom bevorderen’
De Innovatieklas Flowers is een ini-
tiatief van Greenport Aalsmeer e.o. 

en de Kamer van Koophandel Am-
sterdam. “Doel is niet alleen de sier-
teeltsector beter onder de aandacht 
van jongeren te brengen, het imago 
te verbeteren en de instroom van ta-
lenten te bevorderen. 
We willen ook dat ondernemers in 
de branche zich beter kunnen in-
leven in wat jongeren bezig houdt. 
Dat is gelukt, want ondernemers zijn 
positief tot zeer positief over de aan-
pak.’’ Dit zei Hermen de Graaf na-
mens Flower Mainport Aalsmeer bij 
de kick-off van de manifestatie. De-
ze werd gehouden in Museum de 
Cruquius in de Haarlemmermeer, 
een van de zes gemeenten die in 
Greenport Aalsmeer e.o. samenwer-
ken. In totaal hebben in de drie klas-
sen sinds september vorig jaar in-
middels zo’n 200 studenten kennis 
gemaakt met de sierteeltsector. On-
derdeel van hun opdrachten waren 
bedrijfsbezoeken bij alle schakels in 
de keten en gesprekken met onder-
nemers van zoveel mogelijk bedrijf-
stypes. Het bedrijfsleven was in de 
jury vertegenwoordigd 
Nummer twee en drie van de in to-
taal zes presentaties werden Miflor 
respectievelijk ‘Zeg het met bloe-
men’. Naast de presentaties wa-
ren er ook posterpresentaties van 
de studententeams van Inholland 
Diemen en Inholland Haarlem. De 
tweedejaars studenten van de oplei-
ding MER (Management, Economie 
en Recht) hebben twee maanden 
in de Innovatieklas meegedraaid. 
“Toch fantastisch, dat de voorstel-
len meteen door het bedrijfsleven 
worden opgepakt’’, aldus Iris Goed-
hart van de Amsterdamse Kamer 
van Koophandel en projectmana-
ger Wanka Lelieveld van Free Flow. 
www.flowermainportaalsmeer.nl

Het winnende team, vlnr Melanie Moolenaar, Elaine Nijssen, Iris Kriesling en 
Annelore Brandse met achter hen de Wanka Lelieveld en Iris Goedhart.

Glasvezelnetwerk: Geweldig!
Aalsmeer - Vorige week kwam Jo-
landa Poortvliet allemaal mannen in 
oranje jasjes op de Aalsmeerderweg 
en het Baanvak tegen, die met hun 
of hele lijf of half voorover gebogen 
in een gat hingen of stonden. De 
mannen zorgen ervoor dat iedereen 
in Aalsmeer dadelijk nog sneller kan 
communiceren via het sociale net-
werk, en nog scherper beeld gaan 
krijgen. En dat is toch wel geweldig. 
“Ik heb begrepen van wat andere 
inwoners en van de mannen die aan 
het werk waren, dat er best ook zo-
veel geklaagd en gemopperd wordt 
over de overlast van de aanleg van 
het glasvezelnetwerk, en dat denk ik 
toch echt, wat zijn wij toch een zei-
kerds in Nederland, en waarom is 
het glas bij ons zo vaak half leeg?” 

Door het glasvezelnetwerk zijn de 
verbindingen voor internet, televisie 
en telefonie sneller en beter. Boven-
dien heeft de abonnee met het glas-
vezelnetwerk veel meer keuzemo-
gelijkheden op het gebied van snel-
heid en kwaliteit, al naar gelang zijn 
behoefte. Met het glasvezelnetwerk 
is Aalsmeer klaar voor de toekomst. 

“Nou, wat wil de mens tegenwoor-
dig nog meer. Dus ik wilde de glas-
vezel mannen heel erg bedanken 
voor hun inzet de afgelopen maan-
den. De snelheid waarmee zij af en 
toe een straat hadden open ge-
gooid, maar ook diezelfde dag weer 
keurig dicht hadden, daar heb ik 
groot respect voor”, besluit Jolanda 
Poortvliet haar verhaal.

Positief resultaat in 2011
Steeds meer mogelijkheden 
bij Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - In deze financieel roeri-
ge tijden kon Ons Tweede Thuis het 
jaar 2011 met een positief resultaat 
afsluiten. Dat komt de mensen met 
een handicap aan wie Ons Twee-
de Thuis zorg verleent, ten goede. 
Een financieel stabiele organisatie 
is immers een goede basis voor de 
zorg- en dienstverlening. Ons Twee-
de Thuis krijgt geld uit de AWBZ 
voor de zorg voor haar cliënten, ge-
meenschapsgeld dus. In het jaarbe-
richt 2011 legt de organisatie verant-
woording af over hoe dat geld be-
steed wordt. Een paar nieuwe voor-
zieningen zagen het licht: Gulden-
hof in Amsterdam en Duinpad in 
Hoofddorp. Beide voor een specia-
le doelgroep. De eerste is bestemd 
voor mensen met een licht verstan-
delijke handicap die veel baat heb-
ben bij wonen en werken op het-
zelfde terrein en bij veel structuur. 
De tweede is speciaal voor mensen 
met een lichamelijke handicap en 
een licht verstandelijke handicap. 
Er zijn veel bouwplannen voor nieu-
we woon- en dagcentra in Amstel-
veen, Hoofddorp en Ouderkerk aan 
de Amstel. Het gaat hierbij om centra 
voor mensen met een matig tot ern-
stig verstandelijke handicap. In De 
Kwakel is intussen de verbouwing 
van een pand gestart voor jong-
volwassenen met een licht tot ma-
tig verstandelijke handicap. Er zijn 
in 2011 verschillende nieuwe werk-
plekken gecreëerd. Cliënten van Ons 

Tweede Thuis maken in de remise 
van Connexxion in Uithoorn het in-
terieur van bussen schoon. De he-
le binnenkant wordt nat afgenomen. 
In een ander werkproject helpen cli-
enten de boer van Poldersport in De 
Kwakel met zijn koeien en met tuin-
onderhoud. De ontwikkelingen bin-
nen de gehandicaptenzorg gaan 
door. Er komt steeds meer aandacht 
voor de specifieke behoeftes en vra-
gen van mensen met een handicap. 
Concreet is dit te zien in de nieuw-
bouw waarbij er meer aandacht is 
voor het samenleven in de gebor-
genheid van een groep mét de pri-
vacy van een eigen appartementje. 
Ook in ontwikkelingen in visies is dit 
te zien. Zo komt er steeds meer ken-
nis over bijvoorbeeld hechting. Een 
kind hecht zich normaal gesproken 
aan zijn ouders of verzorgers. Als er 
iets mis gaat met deze hechting kan 
dat gedragsproblemen geven. Het 
blijkt dat mensen zich ook op late-
re leeftijd nog kunnen leren hechten 
en dat daardoor gedragsproblemen 
kunnen verminderen. Ons Tweede 
Thuis is samen met de VU een on-
derzoek gestart onder haar cliënten 
naar problemen rond hechting. Een 
onderzoek dat waardevol kan zijn 
in de verdere begeleiding. Zo pro-
beert Ons Tweede Thuis de zorg- en 
dienstverlening aan mensen met een 
handicap voortdurend te verbete-
ren. Voor meer informatie: www.ons 
tweedethuis.nl of bel 0297-353800. 

Eerste leerlingen Groenstrook 
slagen voor ruiterbewijs 
Aalsmeer - Na vier jaar lang les-
sen in de paardenklas te hebben 
gevolgd, zijn afgelopen zaterdag de 
eerste ruiterbewijzen uitgereikt! In 
2008 is op Wellantcollege de Groen-
strook gestart met de paardenklas. 
Elke week kregen de leerlingen 
enerzijds theorielessen en ander-
zijds les op de manege. Nu, vier jaar 
later, heeft een aantal leerlingen het 
ultieme bewijs in handen gekregen: 
het ruiterbewijs. Vier jaar lang heeft 
de groep les gekregen op ‘de Am-
sterdamse manege’ in het Amster-
damse bos. Ook op de schoolloca-
tie zelf werd aandacht besteed aan 
de paardenklas. Op het terrein zijn 
diverse faciliteiten voor de paarden-
klas gerealiseerd, zoals een paar-
denbak, een longeerbak en stallen 
met drie eigen paarden. Mevrouw 
de Haan en de heer de Haak heb-
ben de leerlingen de fijne kneep-
jes van het ruiterbewijs bijgebracht 
en afgelopen zaterdag werd dit, on-
der auspiciën van het FNRS, geëxa-
mineerd. De groep kreeg een the-
orietoets, moest vragen beantwoor-
den in de stal bij hun paard en daar-
na volgde het praktijk gedeelte. Di-
verse hindernissen moesten er ge-
nomen worden, van een spronge-
tje tot het lopen over eens stuk zeil. 
Niet alleen de rijvaardigheid werd 

getest, maar ook de samenwerking 
werd onder de loep genomen. Ten-
slotte moesten de leerlingen de weg 
op voor een kleine rit. Allen zijn ge-
slaagd voor het praktijkonderdeel, 
het theoriedeel was door een aantal 
niet goed voorbereid en werd dan 
ook helaas niet voldoende afgeslo-
ten. De paardenklas is een themak-
las welke aangeboden wordt door 
Wellantcollege de Groenstrook. 
Hiermee doet de school recht aan 
het feit dat naast de verplichte on-
derdelen in het vmbo ook een stuk-
je belangstellingsonderwijs gegeven 
wordt. De leerlingen van de paar-
denklas volgen alle vakken en daar-
naast gaan zij een aantal uur per 
week naar de manege in het Am-
sterdamse bos. 
Onder leiding van instructeurs al-
daar krijgen zij rijles. Ondertussen 
wordt de andere helft van de groep 
begeleid door een docent van de 
Groenstrook in de vaardigheden die 
de leerling moeten kennen rondom 
het ruiterschap. Naast de paarden-
klas biedt Wellantcollege de Groen-
strook ook de kookklas aan, een 
themaklas waarin voeding en hygië-
ne centraal staan. Beide themaklas-
sen leiden de leerlingen op tot een 
vervolgstap in het MBO van Wel-
lantcollege. 

Mavo-diploma op zak!
Aalsmeer - Aalsmeer - In een 
prachtig aangeklede aula en on-
der tropische weersomstandigheden 
vond 28 juni de diploma-uitreiking 
op de Westplas mavo plaats. De 87 
geslaagden en hun ouders, broers, 
zusters en vrienden werden met ap-
plaus ontvangen, nadat zij over de 
rode loper de aula waren binnen-
gekomen. Door hun mentor wer-
den de geslaagden persoonlijk toe-
gesproken en werd teruggeblikt op 
hun schoolcarrière op de Westplas. 
Het felbegeerde diploma werd door 
de geslaagden met een big smile 
in ontvangst genomen. Vervolgens 
werd er op het binnenplein onder het 
genot van een hapje en een drank-
je nog lang nagepraat. De geslaag-
den slaan hun vleugels uit naar di-

verse MBO-opleidingen of de havo 
en sluiten hun Westplas-tijdperk af. 

De geslaagden zijn: 
Esther Alderden, Tosan Ayutse-
de, Dirk Baardse, Dylan Baars, An-
drea Baas, Stefan Bakker, Tim Bie-
senbeek, Quirine van Bijsterveldt, Jo-
sine Blommestijn, Paulina de Bok, 
Bob van der Borden, Justin Bou-
ter, Fleur Brommer, Natasha Brom-
mer, Ginny de Bruin, Rosanna Buc-
kert, Niels van Bunningen, Michel-
le van Dam, Miranda Dekker, Bian-
ca, Dubbeld, Steijn, Eckmann, Yvet-
te Eekelschot, Giorgio Eekhoff, You-
ra Engel, Michelle Flink, Myrna van 
Geijlswijk, Bente Geleijn, Max van 
der Heiden, Shelly Hoekstra, Patrick 
Holtman, Marc Hoogma, Thessa Hu-

semeier, Josh Kamphuis, Christel Ke-
ij, Stanley Kok, Rik Koningen, Kelvin 
Könst, Nigel Kraan, Tiara Kragtwijk, 
Jesse Kwak, Jason Lanser, Niels van 
der Leeuw, Rutger Lindijer, Lai May 
Lo, Isabella Mansson, Cynthia Me-
thorst, Chantal Molleman, Tamara 
Nes, Doenja Offerman, Ricardo Ol-
denhof, Casper den Os, Jasper Osse-
waarde, Jessica Otto, Cees Piet, Jes-
se Piet, Nils Postma, Jordy Puttock, 
Frederique van Rijk, Leonie Rooden-
burg, Esther Roosendaal, Allesandro 
van Rosmalen, Robin Sack, Sabri-
na van der Sandt, Alicia Schaaf-
sma, Sven Schoordijk, Tessa Schou-
ten, Aimee Schouten, Thomas Schul-
zer, Aláa Sharif, Marwa Sharif, Ma-
jella Sinkeldam, Joep Smit, Chiara 
Spee, Sander Star, Renske van Ste-
geren, Naomi Steggerda, Tamara 
Stoovelaar, Nancy Tenthof van Noor-
den, Naomi Theeboom, Jessica Ve-

nema, Jade Visser, Denise van Vliet, 
Chantal de Vos, Joëlma van der Wee-
le, Stan Willemsen, Leonie van Wir-
dum, Sharonah Zebaida

Diploma theoretische leerweg 
Patty Bakker, Eric Boshuis, Sanne 
den Enting, Marc Flikweert, Cynthia 
Heller, Nathalie Hoving, Joep Krens, 
Tessa Landman, Claudia Mathijs-
sen, Jeremy Olsthoorn, Jessica van 
der Plas, Marene Posthumus, Jes-
sica van der Schaft, Ivanka Spruijt, 
Sebastiaan, Steenbergen, Rachel-
la Suijkerbuijk, Naomi van Teijlingen, 
Mischa van der Vlugt, Jennifer van 
der Voet

Diploma gemengde leerweg 
Daan Alderding, Glenn van Dam, 
Brenda van Dijk, Rachél de Jong, 
Rowina Koek, Nigel Koster, Serena 
Leeuwrik, Milou Peet, Joshka van, 

Ree, Niels Remmers, Mara Streef-
kerk, Mariska Zwier

Diploma kaderberoepsgerichte 
leerweg 
Sacha Albers, Larissa van Ankeren, 
Youri Appelman, Monique Behrendt, 
Ted Berger, Marijne Bogers, Louis de 
la Chambre, Maaike Dullemont, Niy-
ousha Fazehi, Nina Frederiks, Boris 
de Goede, Michelle Grooters, Amber 
Haspels, Mark van Hemert, Luc Ho-
genboom, Mark Hoogervorst, Rosa 
Korver, Manuëla Kroft, Lindy Kuyper, 
Kelsey Maarse, Rens Ouwehand, Mi-
chelle Peters, Claudia Ploch, Tim van 
de Poel, Valesca Pouw, Martijn Ran-
zijn, Nilou Springintveld, Esmeralda 
Vet, Valerie van Wees, Lisa van der 
Westen, Mark van der Wiel, Domini-
que Zollinger

Diploma basisberoepsgerichte 
leerweg
Ramon Boom, Lotte Crane, Nico-
lien Dijkman, Denise van Dongen, 
Sytse Feitsma, Roxella Fens, Joey 
Francis, Salo Graatsma, Ferdi Grim-
bergen, Quincy Haselager, Mandy 
Hoogenboom, Corrie Huiberts, Gijs 
Imthorn, Jocelyne Jurgens, Bram 
Koehler, Angelique van Leeuwen, 
Tiffany van Leeuwen, Tanja van der 
Linden, Gaby Lodewijk, Shira Met-
tes, Denise Oudshoorn, Ivar Piet, 
Sander de Rijk, Saïd Schutte, Jordy 
Veldhoen, Mariëlle Verhoef, Mariëtte 
Verkerk, Sharona van Weerdenburg, 
Samantha de Weij

Diploma Leerwerktraject
Joost Blom, Mike Delwe, Jarin de 
Deugd, Nick de Rooij, Brandon Uffe-
lie, Vince van Wanrooij, Claudia van 
Zuilen

Geslaagden bij RK Thamen
Aalsmeer - De examens op RK 
scholengemeenschap Thamen in 
Uithoorn zijn voor een groot aantal 
inwoners positief verlopen. Zij heb-
ben de studie voor middelbaar be-
roeps onderwijs met succes afge-
legd en hebben hun diploma uitge-
reikt gekregen. Kaotar Ben Moussa, 
Samantha Huften en Shirley van der 
Hoorn uit Aalsmeer en Chaimae El 
Bachraoui en Nesrine Elhadji uit Ku-
delstaart zijn geslaagd voor de basis 
leerweg handel en verkoop. Esther 
van Kerckhoven en Sharon Maas 
hebben het diploma voor basis leer-
weg zorg en welzijn uitgereikt ge-
kregen. 

De kader leerweg handel en ver-
koop hebben Roxy Linschoten, Jor-
dy Koudijs, Antoine Luijten en Jas-
mijn Pannekoek uit Aalsmeer met 
succes voltooid. Geslaagd voor de 
kader leerweg zorg en welzijn zijn 

Femke van Itterzon, Renata de Jes-
us uit Aalsmeer en Celine Kooij uit 
Kudelstaart. Mark Roode, Martijn 
Woudsma en Bob Bloemberg uit 
Aalsmeer en Fernando Moolhuijsen 
uit Kudelstaart hebben met succes 
de leerweg voertuigentechniek vol-
tooid, Dylan Kraan uit Aalsmeer, Jef-
frey Buter, Thom Heemskerk en Ste-
fan Schijf uit Kudelstaart en Mitchel 
Bakker en Wesley Pike de leerweg 
bouwtechniek, Niels Meijer, Timothy 
Chin Kon Loi en Thijmen Vogel uit 
Kudelstaart de leerweg elektrotech-
niek en Nick Bek uit Kudelstaart en 
Wessel van Bruggen uit Aalsmeer 
de leerweg metaaltechniek. 
Het diploma theoretische leerweg 
is behaald door Frank de Boer, Jean 
Paul Brookes, Anouk Meijerhof en 
Redny Voogel uit Aalsmeer en Robin 
Bouwland, Laura de Jong, Robin Pa-
gano Mirani en Rutger Spaargaren 
uit Kudelstaart.



Aalsmeer - Op zondag 1 juli is de 
jaargangfinale gezwommen in Dor-
drecht. De wedstrijd is bedoeld voor 
jeugd tot en met 12 jaar. De snel-
ste 24 zwemmers van het hele land 
worden hiervoor uitgenodigd. Ocea-
nus had zeven kinderen die zich ge-
plaatst hadden voor deze wedstrijd. 
Dennis Weening, Thomas Weening, 
Finn Vos, Jane Sommeling, Emma 
van Zanten, Giulia Corsi en Ruben 
van Vierzen mochten aan de start 
verschijnen. Na het inzwemmen 
kwam als eerste Giulia aan de beurt. 
Zij startte op de 400 mter vrije slag 
(24) en later zwom ze ook de 200 
meter wisselslag (24). Jane kwam 
aan de start op de 100 meter rug-
slag (8) en op de 100 meter school-
slag (19). Emma zwom de 100 me-
ter rugslag (9). Dennis mocht star-
ten op de 100 meter schoolslag (8), 
200 meter vrije slag (4), 400 meter 
vrije slag (7) en de 100 meter vrije 
slag. Op de 100 meter vrije slag be-
haalde hij de tweede plaats. Tho-
mas Weening startte op de 100 me-
ter rugslag (4), 100 meter school-
slag (6), 100 meter vrije slag (22)
en de 50 meter vlinderslag (5). Op 
de rugslag greep Thomas net naast 
de medailles en behaalde de vier-
de plaats. Ruben van Vierzen zwom 
de 100 meter vlinderslag en behaal-
de daar de derde plaats. Finn Vos 
was er de hele ochtend bij, maar 
werd helaas als reserve niet opge-

roepen. Hij heeft zijn teamgenoten 
enthousiast aangemoedigd. De dag 
werd afgesloten met een gezellige 
estafette waarbij Giulia, Ruben, Em-
ma en trainer Peter mochten zwem-
men. Na de afsluiting werden Den-
nis en Ruben gehuldigd en kregen 
hun medaille uitgereikt. Voor Den-
nis, Ruben, Giulia en Emma was 
het de laatste jaargangfinale. Vol-
gend jaar kunnen zij zich plaatsen 
voor de NJK. De andere kinderen 
kunnen zich opnieuw proberen te 
plaatsen voor de jaargangfinale. De 
wedstrijd was een succesvol einde 
van het seizoen!
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Gerda Voorn opent Tourhome
De Kwakel - Met een ferme knip is 
afgelopen dinsdagavond het nieuwe 
onderkomen van de tourvoorspel-
lers geopend. Voor deze daad was 
Gerda Voorn uitgenodigd, zij ver-
diende deze eer omdat zij al vele ja-
ren de tourdeelnemers met lekkere 
hapjes verwend. Op deze openings-
avond werden ook de ploegen ge-
loot, onder grote belangstelling van 
de renners die zich lovend uitlieten 
over hun ‘home’. Vrijdagavond gin-
gen de eerste briefjes in de bus, de 
proloog moest worden voorspeld. 
Zaterdagmiddag werd deze proloog 
met grote spanning gevolgd in het 
Tourhome, de briefjes in de aanslag 
en een bidon bij de hand. Pas op de 
maandagavond zal de eerste tus-
senstand op het scorebord verschij-
nen, maar na de proloog is er een 
kleine officieuze tussenstand. Drie 
renners wisten negen punten te 
scoren, Jan Kas, Trudy Lauwers en 

JP Verbruggen. Zij voeren de rang-
lijst aan, tevens ook de ranglijst voor 
de tijdritten. Voor de winnaar hier-
van is de Pietje Verhoef-prijs in het 
leven geroepen. De renners met het 
meeste geluk waren Jacco Lauwers, 
Willy Tuk en JP Verbruggen, zij de-
len de rode trui. Debutant John van 
der Hulst viel als al snel in de prij-
zen, omdat hij als enige Gilbert in de 
proloog had meegenomen, begin-
ners geluk. Pas volgende week zal 
er meer duidelijk worden over de fa-
vorieten in Tour de Kwakel, zij zul-
len zich de komende dagen moe-
ten verdiepen in de sprinters van de 
ronde van Frankrijk.

Opbrengst voor het goede doel
Amsterdamse Bos voor 
één dag golfbaan
Aalsmeer - Op 10 juli wordt in het 
Amsterdamse Bos voor de twee-
de keer een uniek golftoernooi ge-
speeld. Vrijwilligers toveren daags 
tevoren het bos om in een volledig 
uitgeruste par 71 golfbaan. De 18 
holes van dit First Amsterdam Rou-
gh Tournament worden momenteel 
voorbereid met grasmaaiers. Er heb-
ben zich al 27 flights van vier per-
sonen ingeschreven voor een dag 
golfen op de (tijdelijke) baan in het 
Amsterdamse Bos. De opbrengsten 
van dit toernooi gaan in z’n geheel 
naar de stichting MS Research. Vo-
rig jaar werd, tijdens de eerste edi-
tie van het toernooi, door de organi-
serende Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn 47.500 euro bijeengebracht 
voor dit goede doel. Op dinsdag 10 
juli vinden de organisatie en de spe-
lers onderdak op het terrein van de 
Amsterdamse Cricket Vereniging 
VRA aan de rand van het bos. Na 
een inleidend woord van MS-speci-
alist prof. dr. Bernard Uitdehaag van 
het nabijgelegen VU MC om 11.30 
uur, wordt om 12.00 uur tegelijk 
op de verschillende holes gestart 
en daar keren de teams voor 18.00 
uur ook terug na een rondje van 18 
holes. De holes verschillen in lengte 
van 100 tot 420 meter met een ge-
middelde lengte van 190 meter per 
hole. In het parcours van de tijde-
lijke golfbaan worden deelnemers 

op vier punten verrast met een cu-
linaire catering. Voor de wandelrou-
te tussen holes moet af en toe ge-
bruik worden gemaakt van een rub-
beren brug, een Bosmobiel en een 
pontje. Aan het einde van de avond 
wordt rond 21.30 uur, na een veiling 
van prachtige, door sponsors inge-
brachte kavels, als eindresultaat van 
het toernooi de opbrengst voor de 
stichting MS Research bekend ge-
maakt. Wie overdag naar het toer-
nooi wil komen kijken, is van har-
te welkom. Bij alle holes zijn mar-
shals aanwezig die het golfen bege-
leiden. En wie na afloop bij de Cric-
ket Club VRA wil meegenieten van 
een heerlijk diner met mooie wijnen, 
kan zich tot en met 6 juli opgeven 
via de website www.amsterdamse-
bosgolf.nl . 

Bosmobielen
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
onderhoudt al jaren lang goe-
de banden met de organisatie van 
het Amsterdamse Bos, waar ook nu 
weer mee wordt samengewerkt. De-
ze club heeft in het verleden twee 
Bosmobielen (elektrische golfkarre-
tjes voor zes personen) aangeschaft 
waarmee moeilijk ter been zijnde 
senioren toch een ‘elektrische bos-
wandeling’ kunnen maken. Daarbij 
gaat het om ouderen in gemeenten 
rond het bos.

Trampolinespringen SV Omnia
Marvin eerste bij Forza Cup
Kudelstaart - Zaterdag 30 juni was 
in Goes een van de laatste interna-
tionale wedstrijden trampolinesprin-
gen van dit seizoen. De trampoline-
springers van SV Omnia 2000 waren 
vertegenwoordigd met negen sprin-
gers in verschillende klassen. Nadat 
er ingesprongen was moesten Mi-
la van Bruggen en Danischa Goede 
in de klasse Jeugd beginnen. Dani-
scha had niet haar beste dag, want 
ze belandde bij sprong vier op de 
mat. Haar keuze-oefening ging wel 
erg netjes en hiermee behaalde ze 
plaats 18. Mila van Bruggen heeft 
zowel haar verplichte- als haar keu-
ze-oefening heel netjes gesprongen. 
Ze heeft dan ook een gedeelde der-
de plaats behaald, maar omdat de 
keuze-oefening net iets minder was 
dan haar concurrente, stond ze net 
naast het podium. Daarna was het de 
beurt aan de pupillen, in deze klas-
se springen Bonita Goede, Donna-
tella Antoniadis en Marcella Adjape. 
Donnatella moest als eerste en met 
een nette verplichte- en een moeilij-
ke keuze-oefening is ze knap achtste 
geworden. Marcella heeft een keuri-
ge verplichte oefening gesprongen, 
maar de keuze-oefening was een 
beetje rommelig, waardoor ze uit-
eindelijk op plaats 13 eindigde. Bo-
nita had een keurige verplichte oefe-
ning met goede salto’s. Haar keuze-
oefening was goed en resulteerde in 
een knappe derde plaats, de bronzen 
medaille en een plaatje op het podi-
um! Daarna heeft Fleur Brommer in 

de klasse junior haar best gedaan, 
maar helaas ging het bij sprong twee 
als mis. De keuze-oefening ging 
stukken beter, maar helaas kwam 
Fleur deze wedstrijd niet hoger dan 
plaats 24. Marvin Arendzen springt 
bij de junior jongens en had een top-
dag. Super geconcentreerd heeft hij 
zijn verplichte oefening gesprongen. 
De keuze-oefening was op een paar 
oneffenheden ook heel goed en re-
sulteerde in de eerste plaats. Het ver-
schil met nummer twee was dan ook 
meer dan vier punten! In de middag-
wedstrijd voor Internationale sprin-
gers had SV Omnia 2000 twee sprin-
gers. Bente Geleijn springt bij de ju-
nior meisjes wat een zware klasse is. 
Het spande er nog even om of Bente 
de finale ging behalen. Deze heeft ze 
net niet gehaald maar wel een knap-
pe elfde plaats met een mooie ver-
plichte- en keuze-oefening met dub-
bele salto’s. Als hekkensluiter van de 
dag komen de mannen in actie. Mel-
vin Dokter heeft in deze klasse een 
keurige verplichte- en keuze-oefe-
ning gesprongen. Hij was heel blij 
met een vierde plaats. 

Demonstratie in Proosdijhal
Aanstaande zaterdag 7 juli wordt een 
demonstratie gegeven in de Proos-
dijhal Kudelstaart door de trampo-
linespringers en de selectie van de 
groepen van turnen. Vanaf 18.45 uur 
gaat de zaal open. Toegang bedraagt 
3 euro voor volwassen en de helft 
voor kinderen tot 12 jaar. 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Wie zin heeft om te komen klaver-
jassen is van harte welkom. Gezel-
ligheid troef, is het motto. Om 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld. Op 
27 juni is het klaverjassen gewon-
nen door Peter van der Bunt met 
5695 punten, Ton Schouten werd 
tweede met 5350 punten en Ben 
Blom derde met 5229 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Ria van 
Oostwaard met 3944 punten.

Jaargangfinale zwemmen 

Zilver en brons Oceanus 

Bovenste rij: Finn Vos, Dennis Weening en Thomas Weening. Onder: Giulia 
Corsi, Jane Sommeling en Emma van Zanten. Ruben van Vierzen staat niet op 
de foto. De trainers zijn Nanda Bosman en Peter van der Woning.

Kaartwinst voor 
Kees en Corrie
Aalsmeer - Met 52 kaarters op de 
laatste kaartavond is het kaartseizoen 
afgelopen vrijdag 29 juni bij buurt-
vereniging Hornmeer afgesloten. Al-
le kaarters kunnen nu gaan genie-
ten van een welverdiende vakantie. 
Een vakantie waarin men alle gespeel-
de partijen nog eens rustig kan ‘na-
kaarten. Het koppelkaarten is gewon-
nen door Kees Meekel en Corrie Bal-
der met 5750 punten, gevolgd door Is 
Huijkman en Wil Piet met 5460 pun-
ten en Thijs Fokker en Paul Schou-
ten met 5410 punten. De poedelprijs 
moest gedeeld worden door Leon Ton 
met mevrouw de Jong en Marja van 
Schip en Maarten Honkoop, beiden 
met 3904 punten. Het nieuwe kaart-
seizoen begint op vrijdag 17 augus-
tus in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan.

Wereldrecord voor 
zwemster Mirjam 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zijn de laatste zwemwedstrijden ge-
houden voor de Paralympische spe-
len in Londen. Tijdens deze open 
Duitse kampioenschappen heeft 
de Aalsmeerse zwemster Mirjam de 
Koning haar wereldrecord verbro-
ken op de 50 meter vrij zwemmen. 
Het record stond op 34.92, Mirjam 
wist de afstand in 34.77 te zwem-
men. Een goede prestatie van de-
ze Aalsmeerse zo vlak voor de Pa-
ralympische spelen waar zij op ver-
schillende zwemafstanden aan de 
start gaat verschijnen.

Duivensport P.V. de Telegraaf
Gerard en Lies duivenspecialisten!
Aalsmeer - Voor de tweede maal 
in successie werden de jonge dui-
ven gelost in Meer. De omstandig-
heden waren prima, dus waarom er 
afgeweken werd van het program-
ma is niet duidelijk. De snelste duif 
werd geklokt door Gerard en Lies 
v.d. Bergen. Dit zijn echte specia-
listen op het korte werk en kandi-
daten voor het jonge duiven kampi-
oenschap.

De uitslag:
1 G. v.d. Bergen
2 J. v. Duren
3 P. v.d. Meyden
4 C. v. Vliet
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 J. v. Dijk
7 M. de Block
8 Th. v.d. Wie
9 J. Kluinhaar
10 Danny v. Leeuwen
11 D. Baars
12 A. v.d. Wie
13 A. v. Belzen
14 Comb. v. Ackooy
15 J. en P. Spook
16 S. Vonk
17 J. Vijfhuizen
18 Comb. Wiersma en Zn
19 Tim Reewijk
20 H. Spaargaren

De oude duiven werden gelost in 
Soissons, op een afstand van onge-
veer 340 kilometer. 
Een duif van Johan v. Ackooy wist 
zich als eerste te melden. Met een 
gemiddelde snelheid van 110 kilo-
meter per uur moest er flink geremd 
worden om het hok niet voorbij te 
schieten.

De uitslag:
1 Comb. v. Ackooy
2 C. v. Vliet
3 J. v. Duren
4 D. Baars
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 G. v.d. Bergen
7 A. v.d. Wie
8 M. de Block
9 Th. v.d. WIe
10 Comb. WIersma en Zn.
11 J. v. Dijk
12 A. Kok
13 H. Spaargaren
14 S.Vonk

De tussenstand in het ploegen-
klassement
1 Bosman Kassenbouw 9090 pnt
2 Bakkerij v. Leeuwen 8732 pnt
3 A.A. Sloopwerken  8577 pnt
4 C. v. Vliet Holding 7848 pnt
5 Oerlemans Confectie 6818 pnt

Geslaagde 5 kilometer loop 
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Afge-
lopen zaterdag 30 juni werd in het 
Hornmeerpark voor de tweede keer 
de 5 kilometer loop van Fitness 
Aalsmeer gehouden. Aan de start 
verschenen achtentwintig enthou-
siaste deelnemers. Het weer was 
uitstekend, niet te warm en droog. 
Dit jaar waren er vier wisselbe-
kers te winnen. Bij de heren en da-
mes de wisselbeker voor de snelste 
klant. Bij de heren werd deze vorig 
jaar gewonnen door Ton van Wees, 
maar hij was helaas dit jaar niet in 
de gelegenheid de beker te verde-
digen. Jacques Verhoef was dit jaar 
de snelste klant. Hij legde de 5 kilo-
meter af in een hele mooie tijd van 

19:23. De wisselbeker werd bij de 
dames vorig jaar gewonnen door 
Sonja Veelenturf. Zij was ook dit 
jaar weer van de partij en won de 
beker opnieuw! Nieuw dit jaar wa-
ren de wisselbekers voor de snelste 
niet-klanten. Bij de heren ging deze 
beker naar Jason van Weerdenburg 
en bij de dames is de beker uitge-
reikt aan Wanda Haveman. Een aan-
tal deelnemers had vooraf aan de 
wedstrijd meegedaan aan een acht 
weekse beginnerscursus hardlopen. 
Een groot deel van de deelnemers 
heeft hierna ook meegedaan aan 
de 5 kilometer. Iedereen heeft de fi-
nishlijn gehaald en kan terugkijken 
op een mooie persoonlijke prestatie. 

Jeugdzeilen op Westeinder
Beginners domineren bij 
jaarlijkse Combiwedstrijd 
Aalsmeer - De Combi Amsterdam 
bestaat uit een reeks van zes zeil-
wedstrijden in de regio zuidelijk van 
Amsterdam. Gevaren wordt in de 
Optimist, de Splash en aanvullend 
in de Laser 4.7 en de tweepersoons 
RS Feva. Het slotweekend was afge-
lopen weekend op de Westeinder-
plassen. De organisatie is groten-
deels in handen van de Aalsmeer-
se  Watersportverenigingen Nieu-
we Meer en Aalsmeer, op het wa-
ter tevens met hulp van de Stichting 
Westeinder Zeilwedstrijden. Voor de 
jeugdige zeilers in de Optimisten is 
er een beginnersgroep, die vaart op 
de Kleine Poel. 
Bij een totaal aantal van 147 deel-
nemers kwamen maar liefst 78 be-
ginners op het water, wat een ab-
soluut record is. Besloten werd om 
de groep toch in één keer te laten 
starten, waartoe door het duo Van 
Werkhoven en Jürgens vanuit het 
startschip een extra grote startlijn 
werd uitgelegd. Vervolgens was er 
na de eerste bovenboei een fraaie 
baan over de gehele lengte van de 
Kleine Poel, waarbij de vlet van de 
Nieuwe Meer met een grote club-
vlag de koers naar de volgende boei 
aanwees. Zaterdag troffen de zei-
lers nog ideaal zeilweer aan met 
een matige zuidwesten wind, zon-
dag nam de wind toe tot 22 kno-
pen, een vrij krachtige windkracht 
5. Maar de beginners lieten zich 
van hun beste kant zien, vrijwel al-
len zeilden de twee wedstrijden uit! 
Pim Schep (KNZRV) won met een 
serie van 2, 3, 4, 1, 6 en 9. Keurig 
tweede werd Merten Tijsma van de 
WV Nieuwe Meer, die met twee eer-
ste plaatsen begon om te volgen 
met 5, 8, 3 en 10. Mikki Spaander 
van de WV Aalsmeer werd fraai der-
de met een serie van 3, 10, 1, 5, 7 

en 5. Van de Aalsmeerse zeilers in 
de voorste klassementen ook Sam 
Arends met een vijfde totaalplaats, 
Bibi Wijs werd negende en Jack Wijs 
wist in totaal op plaats twaalf te ein-
digen. In het totaalklassement van 
alle Combi weekends werd Mer-
ten Tijsma tweede, Mikki Spaander 
vierde en Sam Arends zevende. Op 
de Grote Poel hadden de gevorder-
de zeilers in de A- en de B-klasse 
vooral zondag hun handen vol om 
de elementen te trotseren. Wed-
strijdleider John Borsboom had een 
lang kruisrak uitgezet en er moest 
stevig worden gehangen om door 
de typisch lange Westeinder gol-
ven heen te varen. Juan Soares (WV 
Braassemermeer) won in de Opti-
mist-A afgetekend met een serie 
van 7, 1, 1, 2 en 1 voor Robin Becker 
(WV Acoude/Vinkeveen). In de Op-
timist-B won Mees de Graaf (KNZ-
RV) eveneens gedecideerd met een 
serie van 4, 1, dns, 1 en 1 voor Hidde 
Grootes (Haarlemsche Jachtclub). 
In de Splash-A was Philip Kirch (WV 
Vrijbuiter) heer en meester en in de 
Splash-B Derk Nijdam (Vlietzeilers).

Het Combi weekend wordt gedra-
gen door tientallen vrijwilligers op 
het water en op de kant. Als traditio-
nele omlijsting  geldt de bingo in het 
volle clubhuis van de WV Aalsmeer 
met nautische prijzen en een start-
horloge als hoofdprijs. En de afslui-
ting met de prijsuitreiking, waar-
bij de winnaars nog een keer met 
het water te maken krijgen, maar 
dan niet er op maar tot groot ple-
zier van de anderen er in. Surf voor 
uitgebreide informatie en foto’s naar 
www.wvaalsmeer.nl en www.combi-
amsterdam.nl.

Door: Theo van Mie rlo



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wist u dat…
… een verhoogd toilet en beugels/handgrepen 

algemeen gebruikelijk voorzieningen zijn. 
Deze voorzieningen worden voor een per-
soon zonder beperkingen in een financieel 
vergelijkbare positie tot het normale aan-
schaffingspatroon gerekend, zijn in de regu-
liere handel verkrijgbaar en zijn niet speciaal 
voor personen met beperkingen bedoeld. 
Daarnaast zijn deze voorzieningen niet 
duurder dan vergelijkbare producten met 
hetzelfde doel.

… als u aanpassingen heeft in de huidige 
woning en u overweegt een andere woning 
te huren of te kopen, u vooraf contact moet 
opnemen met de gemeente of het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Als u dit 
niet doet, kan de mogelijkheid bestaan 
dat de gemeente geen medewerking ver-
leent aan een later noodzakelijke aanpas-
sing in de nieuwe woning.

… u kunt kiezen uit zeven leveranciers als u in 
aanmerking komt voor Huishoudelijke Ver-
zorging.

… u alle informatie over het Loket en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning kunt terug-
vinden op de websites www.aalsmeer.nl of 
www.uithoorn.nl.

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u 
de rekeningen die binnenkomen niet meer 
te openen? Als dit bij u het geval is, wacht 
dan niet te lang met het vragen om hulp. 

Om zelf weer grip te krijgen op uw finan-
ciële situatie heeft het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting samen met de 
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet 
(NVVK) een website ontwikkeld. Op deze 
website, www.zelfjeschuldenregelen.nl, 
kunt u door middel van een aantal stappen 
zelf uw situatie in kaart brengen en zo grip 
krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt 
u hier terecht voor achtergrondinformatie 
over het aflossen van schulden, de werk-
wijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven 
en de ervaringen van anderen.

Indien het u niet lukt om uw financiële pro-
blemen zelf op te lossen, wacht dan niet 
te lang met het vragen om hulp. Hoe eer-
der hoe beter.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn (G2) kan op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij 
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur 
heeft op 15 maart 2012 de concept-Beleidsregels Bijzondere bijstand 2012 vastge-
steld. Op 5 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Bijzondere 
bijstand 2012 definitief vast te stellen. De nieuwe beleidsregels kunt u nalezen op de 
website www.aalsmeer.nl.

De huishoudinkomenstoets, één van de wij-
zigingen in de Wet werk en bijstand 2012, 
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft. 
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuit-
kering per 1 januari 2012 komt te vervallen. 

De huishoudinkomenstoets was door het 
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de 
samenstellers van het Lente-akkoord weer 
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013 
komt de huishoudinkomenstoets te verval-
len. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer die de afschaffing defi-
nitief moet maken. 

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt 
en gaat alle reeds genomen besluiten terug-
draaien. Dit naar aanleiding van het verzoek 
van het Ministerie van SZW om te anticipe-
ren op de wet die de afschaffing van de toets 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 
formeel zal regelen. 

Alle bestaande klanten van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishou-
dinkomenstoets te maken zouden krijgen, 
worden door hun contactpersoon geïnfor-
meerd.

Cliënten die een uitkering hebben aange-
vraagd na 1 januari 2012 en waarvan de 
aanvraag is afgewezen op basis van de huis-
houdinkomenstoets, kunnen zich tot uiter-
lijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde 
geldt voor personen die geen aanvraag heb-
ben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch 
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag 
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 
de datum dat zij recht hadden op een bij-
standsuitkering. 

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd 
mogelijk om zelf contact op te nemen met het 
cluster Werk en Inkomen van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

Uitvoering huishoud-
inkomenstoets stopgezet

Aalsmeer - Deze zomer zullen er 
in het Seringenpark twee nieuwe 
bankjes bijgeplaatst worden. Ook 
de bestaande bankjes worden op-
gefrist. De werkgroep Behoud Se-
ringenpark e.o. heeft bij de gemeen-
te gepleit voor uitbreiding van het 
aantal banken. 
Oorspronkelijk stonden er vijf ver-
spreid door het park, maar in de 
loop der tijd verdween de een na 
de ander. En dat is jammer voor een 
park dat zo intensief gebruikt wordt 
door jong en oud. Bovendien is het 
Seringenpark, naar een ontwerp 
van C.P. Broerse, uniek dank zij de 

124 soorten Seringen. Het nodigt 
niet alleen uit tot wandelen, spe-
len en de hond laten rennen, maar 
ook tot zitten en genieten. Dat kon 
in mei volop van de geurende se-
ringen en straks weer van de rozen. 
Die zijn dit voorjaar door een groot 
aantal vrijwilligers gesnoeid en heb-
ben er weer zin in. Wel moet er nog 
een vijftigtal rozen bij geplant wor-
den, maar dan zijn ook de rozen-
perken weer optimaal. En dankzij 
de medewerking van de gemeente 
kan straks vanaf de nieuwe bankjes 
genoten worden van al het moois in 
het Seringenpark.

Nieuwe bankjes Seringenpark

ANBO bezoekt de bijentuin 
Aalsmeer - Op woensdag 12 ju-
li organiseert ANBO Aalsmeer een 
middag over bijen in de bijentuin 
van Amstelveen. Daar is een vereni-
gingsgebouw van de NBV Amstel-
land met een bijentuin. Eerst vertelt 
Jan Westerhof over het leven van 
bijen en wat daar allemaal bij komt 
kijken. Wat voor soort bijen zijn er 
eigenlijk? Waarom komen ze altijd 
terug in hetzelfde nest? En nog veel 
meer. Daarna is er een rondwande-
ling door de tuin. In die tuin is on-
der andere een mooi tentoonstel-
lingsnest. De middag start om 14.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. Het 

bezoek aan de bijentuin is goed te 
combineren met een fietstochtje 
naar Amstelveen. Het adres van de 
bijentuin is Langs de Akker 2. Rou-
tebeschrijving: rij richting Amstel-
veen, op de Beneluxlaan rechtsaf bij 
de Sportlaan, dan linksaf de Groe-
nelaan in en rechtsaf naar de laan 
van de Helende Meesters. Aan het 
einde daarvan rechtsaf naar Langs 
de Akker. 
De bijentuin is het eerste zijwegge-
tje in, vlak voor de Emergohal. Wilt 
u mee? Geef u dan op via secretari-
aat@anbo-aalsmeer.nl of bel 0297-
340635. 

Keuze gastboekhandelaar Ellen van Houten

Lezing over gelukkig ouder 
worden Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juli 
geeft Jean-Jacques Suurmond een 
lezing in de Doopsgezinde kerk in 
Aalsmeer. De heer Suurmond schrijft 
boeken over geloof en zingeving en 
columns in dagblad Trouw. Zijn tek-
sten zijn uitdagend en zetten aan 
het denken. Het thema van de lezing 
is: ‘Gelukkig ouder worden, de ou-
derdom als spirituele weg’. De heer 
Suurmond komt naar Aalsmeer op 
uitnodiging van Ellen van Houten, de 
ouderenpastor van de Doopsgezin-
de Gemeente. Als klant van de loka-
le boekhandel won zij in maart 2012 
tijdens de Boekenweek de ‘Gou-
den Vriend van Boekhuis Aalsmeer’. 
Dit gaf haar het recht om één dag 
de ‘leiding’ van de boekhandel over 
te nemen. Ellen heeft deze uitda-
ging enthousiast aangenomen. Voor 
haar stond direct vast dat zij ‘boe-
ken’ wilde verbinden met de the-
ma’s ouderen en zingeving. Tijdens 
haar opleiding tot ouderenpastor 
volgde zij gastcolleges van Jean-
Jacques Suurmond. Zijn visie op 
het geloof in relatie tot ouder wor-
den is voor haar een bron van inspi-
ratie. De heer Suurmond is als the-
oloog geboeid door de grens waar 
God en mens elkaar raken. In zijn 
lezingen en publicaties probeert hij 
nieuwe impulsen te geven aan het 
denken over religie en geloof. Bui-
tenkerkelijk opgegroeid, werd Jean-
Jacques Suurmond (1950, Kruinin-
gen) vanaf 1970 diaconaal actief in 
de pinksterbeweging. In zijn veelzij-

dige loopbaan was hij onder ande-
re predikant in de Verenigde Staten, 
hervormd predikant in Nederland en 
therapeut voor mensen met psychi-
sche problemen. Tegenwoordig is 
hij werkzaam als predikant-geeste-
lijk verzorger, supervisor en leerthe-
rapeut. Hij schreef diverse boeken 
over geloof en zingeving. De lezing 
op zaterdag 14 juli begint om 11.00 
uur en vindt plaats in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat 55. Ieder-
een, van welke leeftijd dan ook, die 
van plan is gelukkig ouder te wor-
den, is van harte welkom! De toe-
gang is gratis. Na afloop van de le-
zing worden de boeken van de heer 
Suurmond verkocht en zal de auteur 
signeren. In het Boekhuis in de Zijd-
straat 12 worden de favoriete boe-
ken van Ellen van Houten gepresen-
teerd. Ellen is deze zaterdagmiddag 
zelf in de winkel aanwezig om klan-
ten te vertellen over haar keuze. 

Indrukwekkend optreden 
van dansgroep ArtsFactory
Aalsmeerderbrug – De dansgroep 
ArtsFactory heeft zondag 1 juli twee 
optredens verzorgd in de Levend 
Evangelie Gemeente. Het theater-
stuk ‘Navigate’ trok tot twee maal 
toe een enthousiast publiek. Via mu-
ziek, dans en theater brachten der-
tig jonge dansers op een eigentijd-
se manier de realiteit van het leven 
in beeld. Het leven werd niet mooi-
er gemaakt dan het is. Eén van de 
hoogtepunten was de dans in een 
gesloten kooi. Hiermee werd ge-
symboliseerd dat je vast kunt zitten 
in de problemen van het leven of in 

je eigen doen en denken. Op indrin-
gende wijze lieten de dansers zien 
dat er altijd een weg terug is. Eén 
van de dansers zegt hierover: “We 
hebben het theaterstuk niet voor 
niets de titel ‘Navigate’ gegeven. Het 
leven is soms een zoektocht. Het 
gaat erom welke bestemming we 
op ons navigatiesysteem intoetsen.” 
Het stuk eindigde in één groot feest, 
waarbij door de hele zaal heen werd 
gedanst. Met een langdurig applaus 
maakte het publiek duidelijk dat de 
dansgroep een bijzonder optreden 
heeft neergezet. 

Weer Aalsmeerse ansicht
Aalsmeer - Het ontbreekt al jaren 
aan een behoorlijke ansichtkaart 
van Aalsmeer, zelfs al heeft het dorp 
een internationale reputatie hoog 
te houden in de teelt en de laat-
ste tijd vooral de handel in bloemen 
en planten. Eind jaren 1920 maak-
te de Haagse schilder en tekenaar 
Frits Rackwitsz (1887-1972) een 
schoolplaat, die ‘Bloemenfabrieken 
in Aalsmeer’ werd genoemd. Met 
een begeleidende tekst werd de 
plaat in het onderwijs gebruikt. De 
erven Rackwitsz hebben toestem-
ming gegeven om de nostalgische 
ansicht te produceren. De school-
plaat is een fraaie weergave van het 
dorp, vanaf de CAV tot de waterto-
ren. Rackwitsz heeft door verteke-
ning van het perspectief veel as-
pecten van Aalsmeer in één enke-

le illustratie bij elkaar gevoegd: de 
gloednieuwe CAV, het water van de 
Van Cleeffkade, de tuinbouwschool, 
het treinstation, kolenhandel Jong-
kind, jachthaven De Nieuwe Meer, 
zeilboten op de Westeinder met Ku-
delstaart aan de horizon, het kar-
melklooster, de watertoren, ketel-
huizen, kassen en bakken. In de 
lucht suggereren twee Fokkers de 
connectie met Schiphol. Rackwitsz 
moet zijn voorstudies gemaakt heb-
ben boven op de toren van de CAV, 
die in 1928 werd geopend, en op het 
stokkenland. De ansichtkaart werd 
gemaakt door twee exemplaren van 
verzamelaars te vergelijken. De oer-
Aalsmeerse ansichtkaart heeft het 
A5 formaat (15 x 21 centimeter). 
Bestellingen en nadere informatie: 
schoolplaat@yahoo.com.

Streek - Op 6 en 7 oktober geeft 
Da Capo’s Popkoor drie voorstel-
lingen in Theater Piet Mondriaan in 
Abcoude. De titel van deze concer-
ten is ‘Preview’, er gaat een reis door 
de tijd gemaakt worden. Een soort 
‘terug naar de toekomst’. Tijdens de-
ze reis neemt het popkoor het pu-
bliek mee naar de fifties en de six-
ties, naar het tijdperk van de hip-
pies, de disco hoogtijdagen en ge-
eindigd wordt in de moderne tijd 
met white sensation. 
Graag wil Da Capo daarbij laten 
zien hoe het uitgaansleven in die ja-
ren is veranderd. En dat alles om-
lijst met muziekrepertoire uit de in-
middels 20-jarige geschiedenis van 
het popkoor, aangevuld met een se-

rie nieuwe nummers die de afgelo-
pen periode aan het repertoire zijn 
toegevoegd. Nieuw zijn onder ande-
re ‘Rolling in the deep’ van Adele en 
‘Blow me away’ van Alain Clark. 

Abcoude
Ook Nederlandstalig komt langs 
met onder meer ‘Julia’ van Henk 
Westbroek en ‘Hier aan de kust’ 
van Bløf. Het concert wordt gege-
ven in het Theater Piet Mondriaan 
in Abcoude. Ook voor het popkoor 
een nieuwe locatie. De toegang be-
draagt 15 euro per persoon, kinde-
ren tot en met 12 jaar betalen 12,50 
euro. Online is de verkoop reeds 
geopend. Ga naar www.popkoor.nl 
voor meer informatie.

‘Preview’ met Da Capo’s Popkoor



Aalsmeer - Zaterdag 23 juni vond 
het jaarlijkse clubkampioenschap 
ritmische gymnastiek plaats bij SV 
Omnia 2000. Na een uitmuntend 
seizoen, met vele overwinningen, 
was dit de ultieme afsluiter. De dag 
begon met de jongste gymnasten. 
Categorie 4C bestond uit de deel-
neemsters Sanne Cleveringa, Joan 
Gerritsen, Manouk van de Hoven, 
Jikke van der Meer, Anahit Ogani-
sjan, Edita Oganisjan, Fleur Rede-
geld en Marta Rentenaar. De eerste 
oefening was zonder materiaal en 
de tweede met touw. Alhoewel het 
touw soms niet mee wilde werken, 
deed iedereen zijn uiterste best. De 
eerste plaats is behaald door Ne-
derlands kampioen Anahit. Op twee 
Marta, gevolgd door Manouk met 
een mooie derde plaats. Vervolgens 
was categorie 3B aan de beurt. De 
vier meiden Gabriëlle Boomhouwer, 
Sanne Koopmans, Dominique Roof 
en Elise Wanner lieten een goe-
de oefening zien met bal en touw. 
Sanne Koopmans behaalde de eer-
ste plaats, Elise eindigde op twee 
en Dominique werd derde. Na deze 
onderlinge strijd was het tijd dat de 
meiden als duo aan de slag gingen. 
Voor 4C betekende dit een oefe-
ning met de bal. Anahit en Mar-
ta deden dit zeer netjes en behaal-
den de eerste plaats, Sanne en Jo-
an werden tweede. Het Nederlands 
kampioen duo Manouk en Fleur lie-
ten helaas wat balletjes schieten en 
werden derde. Jikke en Edita zijn de 
enige eerstejaars 4C meiden en be-
haalden de vierde plaats. 3B liet een 
mooie oefening met lint zien. Domi-
nique en Elise zijn op plaats één ge-
eindigd, Sanne en Gabriëlle werden 
tweede. Manon van de Ploeg en Ju-
liët Oganisjan (2C) gingen voor de 
punten en dat was voldoende voor 
een tweede plaats. Fabiënne Roof 
en Josje Buren (1C) brachten een 
mooie oefening met de bal en haal-
den de eerste plaats binnen. Na een 
snelle lunch en een mooie groeps-
demonstratie van Sanne, Gabri-
elle, Anahit en Marta met de hoe-
pel was het tijd voor de categorie-
en 1 en 2. Ilse Huiskens en Priscil-
la Rietheide kwamen voor 1B uit. Na 
drie oefeningen met hoepel, bal en 
knotsen, mocht Ilse zich de winna-
res noemen. Marit Harte kwam uit 
voor 1A en ook zij liet de hoepel, bal 
en lint bewegen. Fabiënne en Josje 
(1C) gingen met de hoepel en knot-

sen aan de slag. Fabiënne heeft de 
eerste plaats behaald. Natasja Rom-
merts was de enige in de categorie 
2B en moest drie oefeningen laten 
zien. Helaas had zij wat pech maar 
had toch voldoende punten voor 
een mooie tweede plaats. Manon en 
Juliët (2C) lieten beiden mooie oe-
feningen zien met hoepel en knot-
sen. Manon werd eerste en Juliët 
tweede. Als afsluiter werden enke-
le demonstraties gegeven, waaron-
der een Adagio dans van de don-
derdaggroep. 

Na een geslaagde wedstrijd met he-
laas de teleurstellende mededeling 
dat Elise, Fleur, Josje en Marit gaan 
stoppen met ritmische gymnas-
tiek, was het tijd voor het jaarlijk-
se uitje, een ouderwets potje boe-
rengolf spelen. Als afsluiter is een 
heerlijke barbecue georganiseerd 
met marshmallows als toetje door 
de oudercommissie. Hier werden de 
clubkampioenen nog bekend ge-
maakt door trainsters Ingrid en Ma-
ra. Clubkampioen van het afgelopen 
seizoen in categorie C is Anahit ge-
worden en Ilse is clubkampioen van 
de categorie B geworden. Train-
sters Mara en Ingrid mogen trots 
zijn op hun vakkundige begeleiding 
en kunnen terugkijken op een mooi 
seizoen met veel gymnasten op het 
podium. 

Aalsmeer - Woensdag 11 juli kan 
iedereen weer meedoen met de 5 
kilometer Florimex baanloop. Deze 
baanloop wordt al jarenlang op el-
ke tweede woensdag van de maand 
gehouden bij AVA. Alle dames en 
heren, jongens en meisjes en na-
tuurlijk ook de veteranen zijn van 
harte welkom. 
Test de conditie door eens op re-
creatieve wijze 5 kilometer te lopen 
op de baan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Probeer de 12 en hal-
ve ronden te volbrengen met lekker 
hardlopen in je eigen tempo. Bij de 
finishlijn staan ervaren juryleden om 

de juiste tijden te noteren. Het start-
schot wordt exact om 20.00 uur ge-
geven. Eerder komen is raadzaam, 
bijvoorbeeld om alvast warm te lo-
pen of een kopje koffie te drinken 
in de gezellige kantine. Het complex 
is geopend vanaf 19.15 uur. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn aanwezig. 
Na afloop wordt er een groot aan-
tal planten verloot onder de deelne-
mers aan de hand van de inschrij-
vingen. Voor meer informatie: www.
avaalsmeer.nl.
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Eef wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma, eventueel ook rum-
micub en hartenjagen. Op donder-
dag 28 juni is het klaverjassen ge-
wonnen door Eef van Mourik met 
5426 punten, gevolgd door An Ui-
terwaal met 5320 punten en Henk 
van Wichen met 4980 punten. 

Bij het jokeren behaalde Jaap We-
ij de hoogste eer met 20 punten, op 
twee Bets Teunen met 163 punten. 
Zin om eens mee te kaarten? Iede-
re 55+er is welkom tussen 13.30 en 
16.30 uur. Voor inlichtingen: R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Open water zwemwedstrijden
Zilver voor Laura en Arjan
Aalsmeer - De zwemmers Arjan 
Bellaart, Laura Staal en Margreet 
van de Pol reisden af naar Scheer-
wolde in Overijssel om deel te ne-
men aan de 1000 meter en de 2500 
meter vrije slag. Eerst was het de 
beurt aan Arjan. Hij moest de kop-
groep na 500 meter laten gaan, 
maar wist toch keurig als tweede 
te eindigen in zijn leeftijdscatego-
rie. Daarna gingen de dames van 
start. Laura veroverde ook het zil-
ver en Margreet legde beslag op de 
zesde plaats. En toen volgde een vrij 
lange pauze. Pas drie uur later werd 
de 2500 meter vrije slag gezwom-

men. Arjan zwom een snellere race 
dan verleden week en finishte na 
33 minuten en 8 seconde. Nog niet 
zo snel als verleden jaar, maar er zit 
progressie in. Ook Laura en Mar-
greet leefden zich uit op deze af-
stand. Laura finishte na 36 minuten 
en 26 seconde, Margreet na 43 mi-
nuten en 1 seconde. Margreet heeft 
daarna ook nog meegedaan aan 
een 11 kilometer loop in Steenwijk. 
Volgende week gaat het open water 
team zich opmaken voor het Neder-
lands Open Water kampioenschap 
in Appeltern, waar de concurrentie 
volop aanwezig zal zijn. 

Hockey
Technische staf bij Qui Vive 
voor 2 seizoenen op orde
De Kwakel - Afgelopen zondag zijn 
door het hoofdbestuur van hockey-
vereniging Qui Vive en de top van de 
technische staf de contracten gete-
kend voor een samenwerking voor 
een periode van twee seizoenen. Dit 
gebeurde direct voorafgaand aan 
de kampioe-nenhuldiging en het af-
scheid van technisch directeur Jor-
ge Nolte. Robert Justus wordt de 
nieuwe technisch directeur, Wouter 
Otto houdt heren 1 onder zijn hoede 
als trainer en coach en Sven Helwes 
start in dezelfde functie bij dames 1. 
Robert Justus is al jarenlang bekend 
in de hockeywereld. Na zijn actieve 
loopbaan als speler bij hockeyclub 
Hattem, startte hij als technisch di-
recteur bij het Italiaanse Cernus-
co uit Milaan en won de Coppa Ita-
lia en de Europacup 3. Daarna keer-
de hij terug bij Hattem waar hij vier 
seizoenen werkzaam is geweest als 
trainer en coach van heren 1 en 
hoofd jeugdopleiding. Eerder dit 
jaar maakte hij de keuze om op zoek 
te gaan naar een nieuwe uitdaging 
op een hoger niveau en dichter bij 
zijn woonplaats Amsterdam. Wou-
ter Otto houdt heren 1, na een zeer 
succesvol seizoen, onder zijn hoede. 
Wouter is in de hockeywereld ook 
zeker geen onbekende. Al meer dan 
25 jaar speelt hij hockey waarvan hij 
13 jaar speler was van heren 1. In dit 
elftal behoorde hij tot de betere spe-
lers. Hij heeft in totaal 6 jaar in de 
overgangsklasse gespeeld en 1 jaar 
in de hoofdklasse bij Hurley. Boven-
dien is hij assistent-trainer en coach 
geweest bij het Noord Hollandse se-

lectieteam. Sven Helwes is de nieu-
we traineren coach van dames 1. Hij 
speelde vanaf september 2002 bij-
na onafgebroken in heren 1 en nam 
eind vorig seizoen afscheid na een 
zeer verdienstelijke spelerscarrière. 
Hij werkte bij Hurley als assistent-
trainer heren 1 gedurende één sei-
zoen en was vier seizoenen trainer 
en coach van jongens A1 waarmee 
hij landskampioen werd. Het afgelo-
pen seizoen was hij trainer en coach 
en speler van heren 2 waarmee hij 
eveneens het kampioenschap bin-
nen haalde. Rob Das, lid van het 
hoofdbestuur: “Wij zijn heel blij met 
deze mannen. 

Wij hebben met het contracteren 
van Robert Justus voor Jorge Nol-
te, die naar Bloemendaal vertrekt, 
een goede vervanger gevonden. 
Wouter en Sven zijn jonge talentvol-
le trainers en coaches, die nog aan 
het begin van hun trainersloopbaan 
staan en veel perspectief hebben. 
Wouter heeft een succesvol eerste 
seizoen achter de rug met heren 1. 
Sven werd met heren 2 kampioen en 
wij hebben er alle vertrouwen in dat 
het Sven met dames 1 ook gaat luk-
ken. Hij gaat successen boeken. Bo-
vendien is het toch fantastisch dat je 
Wouter en Sven, voortkomend uit je 
eigen vereniging, op deze belangrij-
ke posities kunt benoemen. Met alle 
drie hebben wij afspraken voor twee 
seizoenen en nog een optie voor 
een verlenging van één seizoen.”

Foto: Wouter Orth.

Foto: Van links naar rechts Marcel van Eijk (voorzitter), Sven Helwes, Wouter 
Otto, Desiree v.d. Bijl (secretaris), Robert Justus en Rob Das (vicevoorzitter). 

Tennisvereniging All Out
Inschrijven voor jeugdtoernooi
Aalsmeer - Traditiegetrouw organi-
seert tennisvereniging All Out ieder 
jaar in de eerste week van de gro-
te vakantie van 22 tot en met 27 juli 
de open jeugd kampioenschappen. 
Het toernooi trekt ieder jaar weer 
minstens 125 tennissers van ver-
schillende verenigingen uit de wijde 
omgeving naar Aalsmeer. Dat maakt 
het toernooi zo leuk, omdat het al-

tijd spannende wedstrijden ople-
vert. Zelfs de weergoden kunnen 
het feest niet verstoren, want bij re-
gen wordt in de tennishal gespeeld. 
Inschrijven kan via www.Allout.nl, 
11 juli is de sluitingsdatum. 
Inschrijven kan voor de onderdelen: 
jongens en meisjes enkel en dubbel 
10, 12, 14, 17 en gemengd 12, 14 en 
17 jaar.

Onderlinge wedstrijd ritmische gymnastiek

Anahit en Ilse de nieuwe 
clubkampioenen SV Omnia

16 Medailles op NK voor 
Vinzwemmers Oceanus 
Aalsmeer - In het weekend van 23 
en 24 juni zijn de Nederlandse kam-
pioenschappen vinzwemmen 2012 
gehouden in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion in Eind-
hoven. Zwemvereniging Oceanus 
uit Aalsmeer was met vijf deelne-
mers vertegenwoordigd. Liam Gleb-
beek, Eline Hoogduijn, Max Rein-
ders, Yvanka Ashby en Linn Arend-
se probeerden naast het verbeteren 
van hun persoonlijke tijden ook nog 
een medaille te behalen in het sterk 
bezette toernooi. Uiteindelijk lever-
den zij allen een prima prestatie. 
Oceanus ging in totaal met 16 me-
dailles terug naar Aalsmeer. Naast 
zwemvereniging Oceanus namen 
de zwemverenigingen OWT Pontos, 
UZSC, MonoVinzz en DOV Botlek/
Orka ’97 uit Nederland deel. Er wa-
ren ook zwemverenigingen uit Bel-
gië, Engeland, Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en Rusland aanwezig. 
De buitenlandse zwemmers kon-
den alléén hun persoonlijke tijden 
verbeteren. Dit was tevens een pri-
ma gelegenheid voor de Aalsmeer-
se zwemmers en zwemsters om zich 
met de Europese top te meten. Li-
am Glebbeek zwom 7 afstanden en 
behaalde 6 gouden medailles op de 
50, 100, 200 en 400 meter Mono-
vin alsmede op de 50 meter Bi-fin 
en 100 meter perslucht. Eline Hoog-

duijn zwom 8 afstanden en behaal-
de 2 gouden medailles op de 50 en 
100 meter Bi-fin en een bronzen 
medaille op de 50 meter Monovin. 
Max Reinders zwom 6 afstanden 
en behaalde 6 gouden medailles op 
de 50 en 100 meter Bi-fin en op de 
50, 100, 200 en 400 meter Monovin. 
Yvanka Ashby zwom 6 afstanden 
en behaalde 1 zilveren medaille op 
de 400 meter Monovin. Linn Arend-
se zwom 4 afstanden en behaalde 
1 bronzen medaille op de 200 me-
ter Monovin. 

Vinzwemmen is de snelste zwem-
sport waarbij er gebruik wordt ge-
maakt van zwemvliezen of een mo-
novin. Wie wil er nu niet zwem-
men als een dolfijn? De vinzwem-
mer zwemt aan de oppervlakte met 
een speciale vinzwemsnorkel of on-
derwater. Een vinzwemmer kan gro-
te snelheden bereiken. Vinzwem-
men is daarom de snelste zwem-
sport. Als je nu denkt van ‘dat lijkt 
me leuk’ kom dan eens kijken! Na 
de zomervakantie is er weer elke za-
terdag van 13.00 tot 14.30 uur vin-
zwemtraining in het zwembad de 
Waterlelie. Laat wel eerst even we-
ten dat je komt. Voor contact gege-
vens zie de website van Zwemsport-
club Oceanus onder het hoofdstuk 
vinzwemmen. 

Doe mee en test de conditie

5 Kilometer Florimex 
baanloop bij AVA

Activiteiten in Het Oosterbad
Zaterdag zwemloop en 
maandag start vierdaagse
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
7 juli wordt alweer voor de zeven-
de keer de Oosterbad zwemloop 
voor de jeugd georganiseerd in sa-
menwerking met Multi Triathlon 
Aalsmeer. Van 10.00 tot 10.30 uur 
kunnen deelnemers zich aanmel-
den. Er wordt gestart om 11.00 uur. 
Er zijn weer verschillende leeftijds-
categorieën voor jongens en meis-
jes van 6 tot en met 17 jaar. Ieder 
kind is welkom, ook wie niet aan tri-
athlon doet, het is gewoon een leu-
ke sportdag. De kosten zijn 2 eu-
ro en voor iedereen ligt sowie-
so een herinneringsmedaille klaar. 
Dus kom naar het Oosterbad aan de 
Mr. Jac. Takkade 1 en schrijf je in of 
stuur een e-mail aan b.vanstam@
tiscali.nl of jwheysteeg @caiway.nl. 

Verder wordt in het Oosterbad voor 
de 33e keer de nationale zwemvier-
daagse van 9 tot en met 13 juli ge-
houden. Kinderen tot 12 jaar met 
zwemdiploma zwemmen vier keer 
250 meter en vanaf 12 jaar met di-
ploma vier keer 500 meter. De start 
is maandagavond om 19.00 uur. 
Deelnemers hebben tot 20.30 uur 
de gelegenheid om mee te doen. Er 
mag één avond overgeslagen wor-
den. 
Natuurlijk is er tijdens de zwem-
vierdaagse van alles te doen in het 
zwembad, onder andere wordt een 
braderie gehouden met zwem en 
watergerelateerde spullen en al-
lerlei andere snuisterijen. Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.hetoosterbad.nl.

Oude fortenroute opnieuw 
op de kaart met fietstocht
Aalsmeer - Tegelijk met de ope-
ning van De Stellingmaand in sep-
tember, start ook de eerste editie van 
een nieuwe fietstoertocht. Op 1 sep-
tember fietsen naar verwachting en-
kele honderden sportieve wielrijders 
de 170 kilometer lange route rond de 
vroegere verdedigingslinie De Stel-
ling van Amsterdam. De als vanouds 
bekend staande fortenroute heeft 
dankzij miljoenen investeringen een 
nieuw aangezicht gekregen dat het 
verkennen meer dan waard is. Door 
het organiseren van een fietsroute 
worden deze investeringen getoond 
aan het wielrennerpubliek. Sinds het 
opheffen van de militaire status van 
de Stelling in 1963 is het monument 
overgeleverd aan de dynamiek van 
de burgermaatschappij. Omdat het 
vrije schootsveld rondom de forten 
vereiste dat er geen permanente be-
bouwing rondom de forten gereali-
seerd mocht worden, is er een duide-
lijke groene ring rondom Amsterdam 
ontstaan die zich vandaag de dag 
goed leent voor recreatie. De 170 ki-
lometer lange route loopt zoveel mo-
gelijk langs de infrastructuur van de 
Stelling van Amsterdam en de tus-
senliggende, recreatief aantrekkelij-
ke fietsverbindingen. Sinds de Stel-
ling tot één van de negen Werelderf-
goederen in Nederland behoort, heb-
ben grote renovaties aan de 46 for-
ten en batterijen gezorgd voor een 
nieuw en interessant ‘verschiet’. De 
vaak prachtige wegen langs de Stel-
ling vormen een uitstekend decor 
voor fietstochten. Er is voor één af-
stand gekozen omdat een kortere 
route niet de gehele Stelling kan ron-
den. Deze route laat precies zien wat 
de Stelling is en vormt een uitdaging 
voor de deelnemer.

ANWB knooppuntenroute
De Uithoornse Wieler Club heeft 
een slim systeem bedacht om via 
de ANWB knooppunten snel en ze-
ker de route te volgen. Alle deelne-
mers ontvangen bij de start de cij-
fercodes waarop zij de route kunnen 
volgen zonder kans op verkeerd rij-
den. Er is dus volop gelegenheid om 
tijdens het fietsen van de omgeving 
te genieten. 
In de loop van de maand augustus 
wordt het parcours door verkenners 
van de Uithoornse vereniging nog 
eens gecontroleerd op wegomlei-
dingen en evenementen die de weg 
versperren. Op de laatste dag voor 
het startschot plaatsen leden van de 
club nog de nodige omleidingbor-
den. 

Gratis wielershirt 
Via de digitale inschrijvingsmodule 
op www.rondjestelling.nl kunnen be-
langstellenden zich opgeven voor de 
toertocht van 1 september. De kos-
ten bij voorinschrijving bedragen 6 
euro per persoon. Om nog meer be-
kendheid te geven aan de Stelling en 
de fietstocht, worden speciaal voor 
dit evenement wielershirts ontwor-
pen. De shirts voeren reclame voor 
het Rondje Stelling en tonen de lo-
go’s van de sponsoren. 

De eerste snelle inschrijvers die de 
komende weken hun naam invul-
len op de website, dingen mee naar 
het exclusieve wielershirt. De eerste 
tientallen inschrijvers maken kans 
op dit tenue tijdens de openingsce-
remonie bij het Fort aan de Drecht. 
Gratis dus. Hiermee worden sport en 
cultuur nog meer met elkaar verbon-
den.
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Juf Elly 40 jaar op Jozefschool
Aalsmeer - Vrijdag 29 juni vierde 
Juf Elly Melkert van de Jozefschool 
haar 40 jarig jubileum in het onder-
wijs en heel bijzonder: Al 40 jaar bij 
dezelfde school. Het was feest op 
school met ’s middags een talen-
tenshow van de groepen 5 tot en 
met 8 op het podium. Kinderen en 
hun talenten zijn de passie van juf 
Elly. Zij wil er voor zorgen dat ieder 
kind zich kan ontwikkelen op zijn of 
haar eigen wijze, dit doet zij al van-
af 1972. Juf Elly is een echte mid-
den- en bovenbouwjuf, ze houdt 
van taal en vooral van geschiede-
nis: Laten zien hoe de wereld er-
uit ziet, vroeger en nu en hoe ra-
zend interessant dit is. Van lagere 
school tot basisschool, veel nieuwe 

onderwijsontwikkelingen maakte ze 
mee en was ze bij betrokken. Haar 
school die van de kleine St. Jozef-
school uitgroeide tot de Jozefschool 
van nu. Begonnen als fulltime leer-
kracht later na haar huwelijk met 
meester Frans en de komst van hun 
dochters, is zij steeds blijven werken 
maar dan als deeltijdleerkracht. 

Juf Elly is daardoor ook een bron 
van informatie en documentatie 
voor de school. Wie iets wil weten, 
vraagt het aan juf Elly. Na een fan-
tastische feestdag op school, is juf 
Elly door de directie en haar team-
collega’s ook nog eens extra in het 
zonnetje gezet met een lied en een 
receptie om dit jubileum te vieren. 

Vislessen op Antoniusschool
Kudelstaart - Op 26 en 28 juni zijn 
er aan leerlingen van groep 6 van 
de Antoniusschool vislessen gege-
ven door leden van hengelsportver-
eniging Vislust. De lessen werd ge-
geven in samenwerking met Sport-
visserij Nederland. Eerst kregen de 
leerlingen op 26 juni van de vis-
meesters van Sportvisserij Neder-
land biologie les. Deze bestond uit 
visherkenning en het leven onder en 
langs het water. Ook werden de be-
langrijkste dingen van hoe je moet 
vissen en ook het juist behandelen 
van de gevangen vis geleerd. Op 28 
juni mochten de leerlingen het ge-
leerde in de praktijk brengen langs 
het water van de Schweitzerstraat. 
De vismeester van Sportvisserij Ne-

derland en begeleiders van Vislust 
Aalsmeer startten om 07.30 al aan 
de waterkant om alles klaar te zet-
ten. De eerste van de totaal drie 
groepen arriveerden bij het water 
om 09.00 uur. De jongens en meis-
jes kregen hun vistuig uitgereikt en 
konden hun hengels uitgooien. Al 
gauw werden de eerste vissen ge-
vangen en werd visherkenning in 
de praktijk uitgevoerd. Om 11.30 
uur stond de tweede groep klaar en 
vanaf 13.00 mocht de derde groep 
vissen gaan vangen. Het was een 
geslaagde en leerzame activiteit, die 
de school het liefst jaarlijks herhaald 
ziet. Sportvisserij Nederland en Vis-
lust zijn hartelijk bedankt voor hun 
inzet.

Sportdag de Wegwijzer
Aalsmeer - Aan het eind van het 
schooljaar is het op iedere school 
vaste prik: sportdag. 

Op vrijdag 29 juni is deze gehou-
den voor de jongens en meisjes van 
groep 5, 6, 7 en 8 van basisschool 
de Wegwijzer. Juf Renske had sa-
men met Tom Schutte van Sport-
service Noord Holland een cool pro-
gramma samengesteld. Op het par-
keerterrein van zwembad de Water-
lelie was een skateclinis van zo’n 90 
minuten waarin de leerlingen onder 
andere leerden vallen, remmen en 
leuke trucjes. In de gymzaal aan de 
Roerdomplaan werden in een clinic 

de beginselen van taekwondo bijge-
bracht. Op het schoolplein tenslot-
te kon er nog flink worden gesport 
en gelachen bij het trefbal, paaltjes-
voetbal en sponsvolleybal , dat is in-
derdaad precies wat het woord al 
doet vermoeden: volleyballen met 
een natte spons, heerlijk om bij af 
te koelen. Een meer dan geslaag-
de sportdag! En de kinderen van 
groep 1 tot en met 4 dan? Die had-
den woensdag 27 juni al hun sport-
dag gehad. Groep 1 en 2 op school 
en groep 3 en 4 hebben zich in het 
zweet gesport op het terrein van de 
Waterlelie. Ook voor hen was de 
sportdag super gezellig verlopen!

Nationaal Regenboogevenement
Kinderen gaan Aalsmeerse 
praam bouwen op surfeiland 
Aalsmeer - Tot en met 8 juli vindt 
voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar het Nationaal Regenboog-
evenement plaats op de Utrecht-
se- en Hollandse Plassen. Op 6 ju-
li zullen de Regenbogen varen op 
de Westeinderplassen. Niet alleen 
op het water, maar ook op de wal is 
genoeg te doen. Gedurende de dag 
worden diverse kinderactiviteiten 
georganiseerd. Ruim honderd leer-
lingen van groep 7 van diverse ba-
sisscholen gaan tijdens het Natio-
naal Regenboogevenement met el-
kaar een Aalsmeerse Praam bou-
wen. Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw gaat de activiteit begeleiden. 
Huib en Tom de Vries, van Konink-
lijke De Vries Scheepsbouw, waren 
direct enthousiast over dit project 
toen dit idee werd geopperd. Tom 
de Vries: “Ik heb geen moment hoe-
ven nadenken. Natuurlijk moesten 
we het eerst even overleggen, maar 
eigenlijk had ik meteen al het idee 
dat we dit gewoon moeten doen.” 
De basisschoolleerlingen krijgen in 
teams van tien de opdracht om een 
praam van 3 meter te maken. De-
ze zal bestaan uit een bouwpakket 
van multiplex. Dit is licht materiaal, 
waardoor het voor de kinderen goed 
te doen is om mee te werken. Huib 
de Vries: “We kunnen ze dingen uit-
leggen over de boot, de onderdelen 
en waar die voor zijn, zodat ze een 
idee hebben.” Om de veiligheid te 
waarborgen wordt geen gebruik ge-
maakt van zagen en andere gevaar-
lijke voorwerpen. “We willen wel dat 
iedereen zijn vingers houdt. Het is 
een simpel bouwpakket, maar hier-
door komt de praam wel af. Het zou 
zonde zijn als ze aan het einde een 
halve praam hebben”, aldus Tom de 
Vries. “Het gaat ons om de ervaring 
die de kinderen krijgen met het am-
bachtswerk. Techniek is tegenwoor-
dig naar de achtergrond geschoven. 
Er wordt niet zoveel meer mee ge-
daan en kinderen hebben daardoor 
geen idee hoe leuk het is. Het zit bij 
ons in de roots. Wij vinden het be-
langrijk om kinderen op jonge leef-
tijd in aanraking te laten komen met 

techniek. Dit is ook de reden ge-
weest dat wij 5 jaar geleden zijn be-
gonnen met het geven van rond-
leidingen aan basisschoolkinderen 
over ons terrein. Ze hebben geen 
idee wat er allemaal bij komt kijken. 
Het is gaaf om de verbazing op de 
gezichten te zien.”

Ervaren begeleiders
Tom en Huib doen dit project niet 
alleen. “Toen het hier binnen bij De 
Vries ter sprake kwam, was ieder-
een gelijk enthousiast. In totaal zul-
len er vijf tot zes begeleiders zijn die 
dag, die allemaal vrij hebben geno-
men om op het surfeiland aanwezig 
te zijn. De begeleiders zijn zelf alle-
maal timmerlui en leermeester op de 
werf. Dit wil zeggen dat ze bevoegd-
heid hebben om les te geven.” Sinds 
jaar en dag is De Vries Scheeps-
bouw gevestigd in Aalsmeer. Huib 
de Vries: “In 1906 begon Han de 
Vries, mijn grootvader, in Aalsmeer 
zijn scheepswerf. In 1923 richtten 
zijn twee oudste zoons, Henk en Jo-
han de Vries, een eigen scheeps-
werf op die zij ‘De Vlijt’ noemden. 
Het bedrijf van Han de Vries ging la-
ter met hun samen en sinds 1960 
veranderde de werfnaam in ‘De 
Vries Scheepsbouw’, en in 2006 bij 
het 100-jarig bestaan werd de naam 
‘Koninklijke De Vries Scheepsbouw’. 
Het is een echt Aalsmeers familie-
bedrijf. Er zitten al vier generaties 
scheepsbouwers achter elkaar.” Of 
er een vervolg zit aan het project 
‘bouw een bootje’ is nog niet duide-
lijk. Tom de Vries: “Wellicht kunnen 
we in de toekomst weer zoiets doen. 
Het hangt heel erg af van hoe het 
nu gaat lopen, of het allemaal lukt. 
Daarna moeten we nog maar eens 
kijken. 

Het bouwpakket hebben we, dus we 
kunnen er altijd nog iets mee doen.” 
“Misschien is het wel iets voor de 
kleintjes tijdens onze eigen familie-
dag”, vult Huib de Vries aan. “Eerst 6 
juli maar afwachten en zien wat een 
mooie pramen er gebouwd gaan 
worden.”

Zonovergoten zomerfeest!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 29 juni 
stond het jaarlijkse zomerfeest van kin-
dercentrum Lievepop weer op het pro-
gramma. Elk jaar organiseert het team 
van Lievepop samen met de ouder-
commissie een spetterend feest. Ook 
dit jaar kwamen zo’n 300 kinderen met 
hun ouders het feest mee vieren. Er 
waren zo’n twintig spelletjes buiten en 

binnen in het kindercentrum rond het 
thema van de EK voetbal. Zo konden de 
kinderen voetbal vangen, blaasvoetbal-
len, maar ook krokodil gooien en haai-
en voeren. Natuurlijk waren er lekke-
re hapjes en er stond een echte poffer-
tjeskraam om de ergste honger te stil-
len. Al met al was het een zonovergo-
ten middag en spetterend feest.

Jong Sursum haalt eerste 
prijs op jeugdfestival
Aalsmeer - Jong Sursum, het op-
leidingsorkest van de muziekver-
eniging Sursum Corda, heeft afge-
lopen zaterdag 30 juni deelgeno-
men aan het Twiske jeugdfestival 
in Oostzaan. Dit festival is speciaal 
bedoeld voor jeugd- en opleidings-
orkesten. Bij dit festival staat naast 
het musiceren ook entertainment 
centraal. Belangrijk is hoe de mu-
ziek gebracht wordt. Jong Sursum 
heeft deze opdracht serieus geno-
men en een complete act neergezet 
als piratenorkest. Verkleed als pira-
ten met hoofdman en een zelfs een 
drenkeling als soliste op viool wist 
Jong Sursum het publiek en de ju-
ry te vermaken. Natuurlijk ontbrak 
het stuk ‘Pirates of the Caribbean’ 
niet op het repertoire. Aan het ein-
de van de middag kwam er een ein-
de aan de spanning en ging Jong 
Sursum naar huis met de grootste 
beker, de eerste prijs dus! De jury 

roemde naast de muzikaliteit voor-
al ook het plezier dat Jong Sursum 
uitstraalde. Misschien wil jij daar 
een volgende keer ook bij zijn? En 
dat kan! Als je een instrument be-
speelt, kun je iedere vrijdagavond 
van 18.45 tot 19.45 uur mee repete-
ren in buurthuis het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Het is naast het 
muziek maken ook altijd heel ge-
zellig. Bespeel je nog geen instru-
ment? Niet getreurd, want ook dan 
zijn er mogelijkheden genoeg. Sur-
sum Corda stelt namelijk instrumen-
ten van de vereniging ter beschik-
king aan nieuwe aspirant-leden en 
je krijgt ook nog korting op de mu-
zieklessen bij de muziekschool. Je 
mag eerst een paar keer gratis ko-
men meedoen om te kijken of je het 
leuk vindt. Wil je meer informatie? 
Bel 0297-344334, en laat op de voic-
email je telefoonnummer achter.

Oosteinder naar Poldersport
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag zijn 
alle kinderen van groep 8 en Juf 
Cindy en stage juf Priyanka en gym-
meester Dennis van de Oostein-
derschool op avontuur geweest 
naar Poldersport. Om half 1 ging de 
groep met nog vijf moeders op de 
fiets richting de Kwakel. Om half 2 
gingen ze het weiland in onder be-
geleiding van Jos Buskermolen en 
een stagiaire. Wat een feest was het 
en helemaal toen Ramon al eerste 

in de sloot viel. Er zouden er daar-
na nog vele volgen. Wat een gewel-
dig spektakel was dit. Na afloop lek-
ker douchen en weer op de fiets te-
rug naar Aalsmeer. 
Daar hadden de kinderen nog een 
uurtje rust en konden ze zich klaar 
maken voor de barbecue en de dis-
co! Ook dit werd een gezellige boel, 
alle ouders kwamen ook nog even 
langs. Al met al een zeer geslaagde 
middag en avond!

Verkoopdag op basisschool Immanuel

Groep 8 is eigen baas!
Rijsenhout - Op vrijdag 6 juli gaan, 
tijdens de bedankochtend voor de 
ouders, verschillende bedrijven hun 
producten verkopen op basisschool 
Immanuel. Groep 8 volgt het on-
dernemerschapproject kids in bizz 
van stichting Jong Ondernemen 
en staat daardoor een aantal we-
ken helemaal in het teken van on-
dernemerschap; producten inko-
pen, verkopen, strategie bedenken, 
reclame maken én plezier. Kids in 
bizz is een leuk en leerzaam pro-
ject waarin de leerlingen onder be-
geleiding van Meester Jaap, Pim 
Slierings en Yvonne Markman van 
de Stichting Ideële Reclame en Es-
ther de Leeuw van Proximity Am-
sterdam, aan de slag zijn gegaan 
met ondernemen. Er zijn 7 bedrijven 
gestart en de kinderen hebben al-
les geleerd over solliciteren, in- en 
verkoop, reclame maken en vooral 
onderscheidend zijn. Er zijn produc-
ten ingekocht bij Fair Trade Original 

en de bedrijven willen nu graag geld 
verdienen en winst maken! Met de-
ze winst doen ze namelijk iets bij-
zonders, die schenken ze aan een 
goed doel welke de groep zelf be-
paald heeft. Groep 8 van de CBS Im-
manuel heeft gekozen voor de Cli-
niClowns. Er zijn tal van Fair Trade 
producten te koop: FairMail post-
kaarten, aardbeien en abrikozen 
jam, potlood met verkeersbord, rooi-
bos thee, bakmix voor muffins met 
stukjes chocolade, Tropisch sap en 
appelsap en blinder magneten. Bent 
u nieuwsgierig geworden en wilt u 
het goede doel samen met de kin-
deren ondersteunen? 

Wilt u de kans krijgen om kennis te 
maken met de bedrijven? Kom dan 
deze prachtige producten bekijken 
én kopen op vrijdag 6 juli op de CBS 
Immanuel in de Schouwstaat 15. 
Van 10.30 tot 12.00 uur zijn belang-
stellenden van harte welkom!
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Unieke dolfijntherapie voor Rick
Sponsorloop OBS Kudelstaart 
voor Support4Specials
Kudelstaart - De leerlingen van de 
OBS Kudelstaart gaan maandag-
middag 18 juli een sponsorloop lo-
pen voor Stichting Support4Spe-
cials. Ze krijgen allemaal een for-
mulier mee naar huis, waarop spon-
sors met een bedrag kunnen inteke-
nen per gelopen rondje of een vaste 
bijdrage. De Stichting Support4Spe-
cials zet zich in voor kinderen met 
een verstandelijke en/of lichamelij-
ke beperking en wil ze de mogelijk-
heid bieden tot het volgen van dol-
fijnondersteunende therapie door 
een tegemoetkoming in de kosten 
van deze kostbare, maar unieke the-
rapie. De kinderen lopen hiermee in 
feite ook voor hun schoolgenootje 
Rick Zethof. De 12-jarige Rick heeft 
het Syndroom van Down en gaat 
na acht jaar de OBS verlaten. Na al 
die jaren met succes en plezier re-
gulier onderwijs in Kudelstaart ge-
volgd te hebben, gaat hij na de zo-
mervakantie speciaal onderwijs vol-
gen op ZMLK school de Schelp in 
Haarlem. De ouders, vriendjes en 
leerkrachten van Rick weten uit er-
varing wat deze therapie voor een 
gehandicapt kind kan betekenen 
en gunnen het alle kinderen op de 
wachtlijst van Support4Specials. 
Rick staat ook op deze wachtlijst 
en hoopt ook weer naar Curaçao te 
mogen afreizen om aan zijn eet- en 
spraakprobleem te werken. Hij heeft 
deze ontwikkelingstimulerende the-

rapie al een keer mogen ervaren 
en de school heeft enorm met hem 
op afstand meegeleefd door het le-
zen van de verslagen op zijn websi-
te. Rick heeft geweldige resultaten 
bij deze therapie behaald, waaron-
der het leren eten van zachte stuk-
jes voedsel, wat voorheen niet mo-
gelijk was. Zijn concentratievermo-
gen en oogcontact kunnen maken 
is ook verbeterd. Met de dolfijn als 
leerkameraad kunnen gehandicapte 
kinderen tot nieuwe stappen komen 
in hun ontwikkeling. De intensieve 
therapie duurt 2 weken en wordt bij 
het Curaçao Dolphin Therapy & Re-
search Center gegeven onder lei-
ding van Nederlandse en Duitse be-
voegde therapeuten. In overleg met 
de ouders en therapeuten in Neder-
land wordt er een individueel pro-
gramma op maat gemaakt, waar-
bij de nadruk kan liggen op on-
der andere: Spraak en taalbeheer-
sing, Cognitieve ontwikkeling, Fijne 
en motorische vaardigheden, Soci-
ale en functionele vaardigheden. De 
combinatie van dagelijkse intensie-
ve therapie, de betrokkenheid van 
het gezin hierbij en dat in een rus-
tige ontspannen omgeving, zorgt 
voor positieve resultaten. Een voor-
uitgang in de ontwikkeling kan een 
enorm verschil betekenen in het le-
ven van de kinderen en hun gezin-
nen. Meer informatie is te vinden op 
www.support4specials.nl. 

Goud, zilver en brons 
voor leden Wassanim
Aalsmeer - Afgelopen zondag is 
het jeugdsteden toernooi gehouden 
in Rotterdam. Wederom mochten de 
leden van sportschool Wassanim 
veel prijzen in ontvangst nemen. Lu-
lu Jiang werd eerste met sparren en 
derde met hyungs. Joep Sparnaaij 
wist eveneens goud te pakken met 

sparren en eindigde op twee met 
hyungs. Ook Remzi Bras wist ook op 
één te eindigen met sparren en pak-
te brons met hyungs Floor Sparnaaij 
tot slot veroverde het brons met hy-
ungs. Hoofdinstructeur Johan van 
de Nald is terecht trots op zijn leer-
lingen.

Aalsmeer stukje veiliger
Aalsmeer - Alle leerlingen van groep 8 van de OBS Zuidooster zijn 3 juli ge-
slaagd voor het jeugd EHBO A diploma. Na de CITO toets is er begonnen met 
de lessen en werd er iedere week een onderdeel bij geleerd. Brandwonden, 
verbandjes, botbreuken, stabiele zijligging, Heimlich en de noodvervoersgreep 
van Rautek, alles werd uitgelegd en voorgedaan en daarna vaak geoefend ui-
teraard.Tijdens het examen moesten de leerlingen alles op een juiste manier 
laten zien en ook de theorie werd getoetst. Na wat zenuwachtige momen-
ten kon er verteld worden dat iedereen gelukkig geslaagd was. Alle 41 leerlin-
gen, van harte gefeliciteerd. Dankzij jullie is Aalsmeer weer een stukje veiliger.

Perfect weer tijdens buurt-
barbecue bij The Future
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
werd voor het eerst een buurtbar-
becue georganiseert door de jeugd 
uit Jeugdhonk The Future, beheer-
der Marco den Haan en jongeren-
werkster Tessa Westerhof! Mede 
door het mooie weer en de inzet van 
veel jeugd stond alles precies om 
19.00 uur klaar. Naast diverse stuk-
ken vlees, kon men ook uit salades, 
stokbrood, rauwkost en sausjes kie-
zen. Buiten de jeugd om waren er 
ook een tiental buurtjes en enkele 
raadsleden gekomen om een hapje 
mee te eten of een drankje te drin-
ken. De gesprekken kwamen snel 

op gang en er is zelfs een plan be-
dacht om op 22 september 2012 
misschien gezamenlijk met de lan-
delijke burendag 2012 mee te doen. 
Het gezamenlijke motto is dan ook: 
Steek de koppen bij elkaar en verzin 
een leuk idee voor de buurt. 
Er zullen in de toekomst nog meer 
gezamenlijke projecten georgani-
seerd worden en de jeugd hoopt 
dan ook dat er vanuit de politiek 
met belangstelling naar deze pro-
jecten wordt gekeken. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom in het 
jeugdhonk The Future aan de Graaf 
Willemlaan 3 in Kudelstaart! 

Homeruns met Binding Oost
Aalsmeer - Met allerlei honkbal-
materialen stond Binding Oost af-
gelopen woensdag op het veld bij 
het Middelpunt. Met honkbalhand-
schoenen, de honken, een slagpaal 
en honkbalknuppel kon het spel be-
ginnen. Er deden zeker 20 kinderen 
mee, jongens en meisjes die zich 
hadden opgegeven en kinderen die 
uit de buurt kwamen. De slagpar-
tij mocht starten en een homerun 
was snel geslagen door Mattias en 

Thomas. Maar ook de meiden Ley-
la, Lara, Noa en Nina deden erg hun 
best om de bal snel te branden bij 
het thuishonk. Eigenlijk hadden de 
deelnemers aan drie uur honkballen 
nog niet genoeg, want het was wel 
heel leuk om te doen. Deze activiteit 
komt ook zeker nog terug op de ka-
lender bij Binding Oost. Deze week 
staat vliegeren op het programma. 
Dus als je zin hebt geef je dan op bij 
eveline@debinding.nl.

IJs op meester en juffendag
Kudelstaart - Vorige week woens-
dag was het meester en juffendag 
op basisschool de Graankorrel. 
Eerst werden de verjaardagen in 
de eigen groep gevierd, waarbij de 
leerkrachten mooie cadeaus kre-
gen. Daarna was het tijd voor wat 
lekkers. 
Om 10 uur begon het grote gan-
zenbordspel. Door de hele school 
en buiten hingen allemaal op-
drachten die de kinderen in groep-
jes moesten uitvoeren. Bij de jury-

tafel moest er steeds met de dob-
belsteen worden gegooid en wer-
den er opdrachten uitgevoerd. Zo 
kwamen er kinderen een verjaar-
dagsliedje zingen, een grappige 
mop vertellen of een mooie wave 
maken. Ook zag je kinderen al 
kruipend of hinkelend naar de vol-
gende opdracht gaan. Voor de kin-
deren het wisten, was de ochtend 
alweer voorbij. De meester en juf-
fendag werd tot slot nog afgeslo-
ten met een heerlijk ijsje!

OBS Kudelstaart sluit 
thema ruimtevaart af
Kudelstaart - Astronaut André 
Kuipers is weer veilig op aarde ge-
land en daarmee sloot de OBS Ku-
delstaart het jaarlijkse thema in het 
onderwijs af. Ruimtevaart stond dit 
schooljaar regelmatig centraal in 
het onderwijs. En zoals iedereen ge-
wend is, werd aan het einde van het 
schooljaar een tentoonstelling geor-
ganiseerd waar het gemaakte ma-
teriaal bij elkaar werd gezet. En dat 
leverde een indrukwekkend geheel 
op. Centraal stond het ruimtehotel 
dat van Nemo gehuurd was: wat ge-
noten de kinderen daarvan. 

Op een groot scherm startte de ra-
ket waarin zij zaten op weg naar het 
ruimtehotel. Onderweg vlogen ze 
nog even langs de maan en kwa-
men ze allerlei ruimteafval tegen. 
Wat te denken van een schroeven-
draaier, die verloren werd door een 
astronaut en die eeuwig door de 
ruimte zal zweven. De ouders wer-
den door de tentoonstelling geleid 
door een puzzel op te lossen. Een 

bijzonder geslaagde activiteit daar 
op de OBS in Kudelstaart!

Hulp bij opvoeden 
Gaan de kinderen wel met een goed 
ontbijt op naar school? Eet mijn kind 
dan wel een beetje door, zodat op 
tijd naar school gegaan kan wor-
den? Kijkt mijn kind niet te lang te-
levisie, of doet het wel heel veel 
computerspelletjes? Allemaal vra-
gen waar ouders mee te maken 
hebben. Wat tips en een beetje hulp 
kunnen dan heel welkom zijn! Op de 
OBS Kudelstaart kwamen de men-
sen van het opvoedtheater om bo-
venstaande scenes eens na te spe-
len. Wat waren de opgevoerde stuk-
jes herkenbaar voor iedereen! En 
daarna kwamen de tips uit de zaal 
en werd het stukje opnieuw ge-
speeld, maar nu rekening houdend 
met de tips. En u begrijpt het al: het 
was niet alleen heel waardevol, het 
was ook ontzettend leuk en menige 
lach ging door de zaal. Zeker voor 
herhaling vatbaar.

Paardensport
Samantha van Funny Horse 
kringkampioen M2 dressuur
Aalsmeer - Op zondag 1 juli wer-
den in het Haarlemmermeersebos 
de kringkampioenschappen van 
Noord-Holland zuid gehouden. Ne-
gen leden van PSV Funny Horse de-

den mee. In de klasse L2 paarden 
was dit Laura Breetvelt met Be-Up. 
Ze reden twee nette proeven, he-
laas was er een groot deelnemers-
veld en mogen zij niet door naar de 
regio. De L2 pony’s werd vertegen-
woordigd door Jasmine de Hoog 
met Evanto en Thanysha du Prie met 
Quint. Jasmine is door naar de re-
gio en Thanysha is niet gestart de-
ze dag. In de klasse M1 pony’s re-
den mee Florence de Kok met Go-
liath, Jessica Poelman met Goldfin-
ger en Chanel Boon met Rocky Sun-
day. Alle drie zijn door naar de re-
gio, maar vielen buiten de prijzen. In 
de Z1 paarden kwam Daphne We-
verling aan de start met Who’s the 
Boss. Deze combinatie is niet door 
naar de regio. 
De klasse Z2 is altijd een leuke ru-
briek, omdat de tweede proef een 
kur op muziek is. Ingrid van de 
Broek startte hierin met haar nieu-
we paard Weimar. Zij vielen buiten 
de prijzen, maar mogen wel door 
naar de regio. Samantha Wakker 
met Vite hield de eer van de club 
hoog. Met een vierde en de twee-
de plaats had zij de meeste punten 

van alle combinaties in die Klasse 
en werd gehuldigd als kringkampi-
oene. Zoë Kuintjes reed met Gaudy 
in de klasse Z1 pony’s. Zij behaalde 
in de tweede proef de eerste plaats 
met 213 punt en werd reserve kam-
pioen in deze klasse. Samantha en 
Zoë mogen de club en de kring ver-
tegenwoordigen op de regiokampi-
oenschappen op 22 juli.

Clubkampioenschappen 
Op 8 juli worden op manege en rij-
vereniging Funny Horse weer de 
jaarlijks terugkerende clubkampi-
oenschappen gehouden. In de eer-
ste week van de zomervakantie is 
er een ponykamp en daarna start 
de vakantie. Voor informatie kan de 
website www.funnyhorse.nl bezocht 
worden.




