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

SALE 2E RONDE
DONDERDAG    4,   VRIJDAG  5    EN   ZATERDAG    6  JULI

G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL / CARS / PETROL  
NOIZE / LTB / VERO MODA / ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT
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BIG L AALSMEER | JOIN FASHION
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER
TEL: 0297 321177 | WWW.BIGL.NL

%
KORTINGEN OP VEEL DAMES / HEREN 
EN KIDS ARTIKELEN VAN ALLE MERKEN

KORTING60TOT

SHORTS T-SHIRTS

10,- 10,-
PALL MALLDIVERSE HEREN

SHORTS
JACK&JONES / CARS / NYDD

V.A.

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Wij verzorgen de 
salarisverwerking 

van uw 
vakantiekrachten 

tegen een zeer 
scherp tarief!

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:

Zet alvast in uw agenda: 
gemeentehuis OntmOeting Op 

vrijdag 30 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van aalsmeer nodigen u graag uit voor een 
bijeenkomst over de toekomst van de zorg. met gratis ontbijt. Buiten 
voor het gemeentehuis en bij slecht weer binnen. van 7.45 tot 9.00 uur.

Komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Dat raakt ons allemaal. 
Zorg gaat over ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en men-
sen die moeilijk aan het werk komen. Nu regelt het Rijk die zorg. Vanaf 2015 
is het de verantwoordelijkheid van de gemeente, die daar veel minder geld 
voor krijgt. De opgave waar Aalsmeer voor staat is om ook in moeilijke tijden 
die zorg zo goed mogelijk te organiseren en overeind te houden. Wij vinden 
het belangrijk u daarbij te betrekken en te horen hoe ú erover denkt. Uw 
inbreng is van grote waarde! 

denk mee! praat mee! eet mee! 
u bent allen van harte welkom. 

Adres: Drie Kolommenplein 1, 1430 AG Aalsmeer

de tussenbalans 

“Fijne vakantie”
WWW.aalsMeeRse belanGen.nl 

Bel ons voor een afspraak of maak online uw 
afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

* Prijs is geldig tot 1 augustus 2013. Deze actie is alleen van toepassing 
  op personen- en bestelwagens gevuld met koudemiddel R134a.

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*

                          van  99,-  voor

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS
B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

ABO
T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/AALSMEER

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*
AIRCO 

afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

* Prijs is geldig tot 1 augustus 2013. Deze actie is alleen van toepassing 

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*

79,-

          Veilig op vakantie?
            Draadloze alarminstallatie 
                            
                BEL : 0297-328387
          WWW.HANSSTOKKEL.NL

     vanaf€895,00Incl. BTW

Behandeling lentenota en fi nanciële consequenties

Laatste Raad voor zomerstop!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
4 juli, komen burgemeester, wet-
houders en raadsleden voor de laat-
ste maal voor de zomerstop bijeen 
voor de bijeenkomst van de Raad. 
De vergadering begint om 20.00 
uur, is in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar te be-
zoeken voor belangstellenden. De 
raadsvergadering begint met de be-
handeling van de Lentenota 2013. 
De behandeling en besluitvorming 
zijn gericht op het vaststellen en de 
daarmee samenhangende fi nancië-
le consequenties. Spreekvolgorde is 
CDA, AB, VVD en PACT. 

Jongerenhuisvesting
In haar algemene beschouwin-
gen behorende bij de Lentenota 
stelt AB voor om bij eventuele ver-
koop van het gebouw van De Hint 
de opbrengst terug te laten vloeien 

in de sector kunst en cultuur. Ver-
der pleit de fractie voor het bagge-
ren van sierwateren en zegt de par-
tij graag te zien dat de herijking van 
de woonvisie voorrang in behande-
ling krijgt. De braakliggende gron-
den binnen Greenpark zouden wat 
AB betreft op tijdelijke basis ingezet 
kunnen worden voor het aanleggen 
van een trailerkamp voor jongeren-
huisvesting, het aanleggen van bi-
ologische volkstuintjes en voor het 
installeren van mobiele zonnepane-
len. AB vindt het tot slot een goe-
de zaak dat recreatie en toerisme 
breder uitgedragen gaat worden. 
Een camper overnachtingplaats 
acht de fractie noodzakelijk. Voor-
gesteld wordt om eens te gaan pra-
ten met de beheerder van het fort 
Kudelstaart. De meeste voorzienin-
gen zijn daar aanwezig. Uit het be-
raad van 27 juni komt het volgen-

de voorstel: Het vaststellen van het 
bestemmingsplan voor de Schinkel-
polder. De behandeling vanavond is 
gericht op het instemmen met de in-
gediende zienswijzen en het mach-
tigen van burgemeester en wethou-
ders om bij eventueel beroep de 
raad te vertegenwoordigen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

Speelautomatenhal
Laatste agendapunt is de concept-
verordening Speelautomatenhal. De 
behandeling en besluitvorming zijn 
gericht op het vaststellen van de-
ze verordening om deze vervolgens 
ter inzage te leggen, zodat inwoners 
hun meningen kunnen geven. De 
fracties staan overigens nog kritisch 
tegenover de komst en de ope-
ningstijden van de speelhal, zo werd 
vorige week duidelijk in het beraad.

Aanleveren tot 
dinsdagmiddag!

Aalsmeer -  Al jaren kunnen ver-
halen en verslagen tot en met 
woensdag 12.00 uur ingeleverd 
worden bij de redactie van de 
Nieuwe Meerbode Aalsmeer. De 
dag en het tijdstip gaan veran-
deren en wel al vanaf volgende 
week. De drukkerij heeft een ver-
zoek ingediend om alle pagina’s 
eerder te vesturen, zodat ook eer-
der gestart kan worden met het 
drukken van de krant. Dezelfde 
woensdag moeten de drukkers 
namelijk ook aan de slag voor 
een andere krant en om nacht-
werk uit te sluiten, is een strak 

schema gemaakt. Niet meer rond 
17.00 uur, maar het liefst om 15.00 
uur wil de drukker de pers voor 
de Meerbode starten. En dit be-
tekent voor de redactie korter de 
tijd om alle verhalen na te lezen 
en op pagina’s te plaatsen. Daar-
om is besloten de uiterste aanle-
verdag en -tijdstip aan te passen. 
Vanaf volgende week sluit de re-
dactie op dinsdag om 15.00 uur. 
Op woensdag aangeleverde arti-
kelen worden dus niet meer be-
werkt en zullen pas een week la-
ter geplaatst worden. Hou hier re-
kening mee!

Weer tuinenwedstrijd met voor 
mooiste drie cadeaubonnen!
Aalsmeer - Het weer begint einde-
lijk een zomers karakter te krijgen 
en gelukkig maar, want de mees-
te tuinen en terrassen zien er op 
en top fraai uit en nodigen uit om 
heerlijk van te genieten. Afgelopen 
weekend heeft de afdeling Groei en 
Bloei van de jarige KMTP weer het 
open tuinenweekend gehouden en 
menigeen heeft de kans gegrepen 
om heerlijk te neuzen en ideeën op 
te doen achter schuttingen en ha-
gen waar men anders nooit toegang 
heeft. De open tuinen in Aalsmeer 
en Kudelstaart waren verschillend, 
er werd een gevarieerd kijkje in de 
‘tuinkeuken’ gegeven. Niet iedereen 
heeft de tijd of de mogelijkheid ge-
had om op pad te gaan en/of zijn 
of haar tuin open te stellen voor pu-
bliek. Maar, tuinen kijken en een 
blik gunnen kan ook met de Nieu-
we Meerbode. Het is juli, dus gaat 
de jaarlijkse tuinenwedstrijd weer 
van start. Iedereen krijgt de kans het 
mooiste plek in de tuin of een ‘totaal 
portret’ in te sturen en hiermee zijn 
ook nog eens interessante en pas-
sende prijzen te winnen. De tuinen-
wedstrijd vindt zowel in juli als in 
augustus plaats en de op de voor-
pagina geplaatste tuinen dingen 
mee naar de drie te vergeven hoofd-
prijzen: Cadeaubonnen van tuincen-
trum Het Oosten aan de Aalsmeer-
derweg 393 van liefst 250, 100 en 50 
euro. Dat wordt leuk shoppen om 
bijvoorbeeld ook het volgend sei-
zoen de tuin fl eurig te maken of om 
eindelijk het gewilde bankje aan te 
schaffen. Doe mee en wie weet. Ge-
probeerd wordt in ieder geval om 
zoveel mogelijk tuinen en terras-
sen in de krant af te drukken. Wie 
uiteindelijk niet wint, kan wel trots 
zeggen: “Mijn tuin heeft in de Meer-
bode gestaan!” Stuur uw foto naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl en 
maak kans op een cadeaubon van 
tuincentrum Het Oosten!

KORT NIEUWS:

Brandstof uit 
auto’s gestolen
Kudelstaart - In de nacht van 
dinsdag 2 op woensdag 3 juli is 
vanuit twee auto’s brandstof ge-
stolen. Met een slang is de ben-
zine overgeheveld. De beide au-
to’s stonden geparkeerd in de 
omgeving van het Zeemanhof.
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COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
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 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Zondag 7 juli

Opbrengst collecte Rode Kruis 
voor voor locale activiteiten
Aalsmeer - Zonder giften kan het 
Rode Kruis niet bestaan, de jaarlijkse 
collecte is daarom enorm belangrijk. 
De collecteweek was dit jaar van 10 
tot en met 15 juni. Ruim 75 collectan-
ten hebben zich dit jaar ingezet. Het 
resultaat mag er zijn. Er is maar liefst 
een bedrag van 7.505, 63 euro opge-
haald. De opbrengst komt ten goe-
de aan de activiteiten van de plaat-
selijke afdeling van het Rode Kruis in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Voorbeel-

den daarvan zijn rolstoelwandelen, 
huisbezoeken aan ouderen en chro-
nisch zieken, soosmiddagen, tele-
fooncirkel voor alleenwonenden, ont-
moetingsgroep beginnend demente-
rende ouderen, de jaarlijkse boottocht 
en de interventieboot op de Westein-
derplassen. Met de inkomsten van de 
collecte kan het Rode Kruis zich blij-
ven inzetten voor de locale activiteiten 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Aan alle 
inwoners: bedankt voor de bijdrage! 

Oud papier 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 juli haalt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart weer het oude 
papier op. Inwoners, die graag wil-
len dat het papier naar de Suppor-
ters vereniging gaat, dienen de pa-
piercontainer 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 Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.Dus verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand. 
Kijk voor alle datums van 2013 op 
www.desupportersverenigingku-
delstaart.nl.

Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 4 juli, zal de gemeente in aan-
wezigheid van de verantwoordelij-
ke wethouders uit Amstelveen en 
Aalsmeer samen met zoveel moge-
lijk maatschappelijke instellingen 
praten over de veranderingen in de 
zorg. Zorg gaat over ouderen, chro-
nisch zieken, gehandicapten, jon-
geren en mensen die moeilijk aan 
het werk komen. Nu regelt het Rijk 

die zorg. Vanaf 2015 is het de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente, 
die daar veel minder geld voor krijgt. 
De opgave waar Aalsmeer voor staat 
is om ook in moeilijke tijden de zorg 
zo goed mogelijk te organiseren en 
overeind te houden. Daar is de hulp 
van maatschappelijke instellingen 
hard bij nodig. De bijeenkomst vindt 
plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk.

Vermist.
- Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd met 4 witte 

sokjes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte 

haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud, 
lief, aanhankelijk en heet Grijs.

- Stommeerweg: Konijn, lichtbruin met een wit achterwerk en een 
aangedaan neusje. Ze heet Lizzy en is schuw.

- Ampèrestraat: Zwarte poes is gesteriliseerd van een jaar. Haar naam 
is Siepie en ze heeft een heel klein beetje wit onder haar kin.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Aankomen vliegen een Agapornis.
- Catharina Amalialaan: Bruin konijn.

Zwanenfamilie aan de wandel
Kudelstaart - Het was mooi zonnig 
afgelopen maandag 1 juli. Heerlijk 
weer om een wandelingetje te gaan 
maken, moet de familie zwaan ge-
dacht hebben. Bij het speelterrein in 
Calveslo is het achttal ‘gespot’ door 
een bewoner van deze wijk. Moe-
der voor op, achter elkaar dan de 
zes nog grijze ‘lelijke eendjes’ en 

vader sluit de rij. Of zal het anders-
om zijn. Vader voorop en moeder de 
hekkensluiter? Zeker is in ieder ge-
val dat de vogels met rust gelaten 
dienen te worden, vader en moeder 
kunnen heel boos reageren als ze te 
dicht benaderd worden. En zeker is 
dat de jongen zullen uitgroeien tot 
ook mooie, statige witte zwanen!

Geslaagden de Groenstrook
Aalsmeer - De vlag mocht uit voor 
de geslaagden van het Wellantcolle-
ge ‘de Groenstrook’. 
Het verlossende telefoontje met het 
positieve nieuws heeft vast en zeker 
de zenuwen in één klap weggeno-
men. Afgelopen vrijdag 28 juni was 
de diploma-uitreiking. De definitie-
ve bevestiging van het goed vol-
brengen van de opleiding. De leer-
lingen hebben overigens bijzonder 
goed gepresteerd. Het slagingsper-
centage voor de Theoretische (TL) 
en de Gemengde Leerweg (GL) is 
91 procent, van de Kaderberoeps-
gerichte Leerweg (KB) liefst 97 pro-
cent en van de Basisberoepsgerich-
te Leerweg (BB) zelfs 100 procent! 

De geslaagden zijn:
Robbert Maas, Maxwell Punt, San-
ne van der Steeg en Demi Suijk uit 
Aalsmeer, Thomas van der Wal en 

Tessa Wilhelmus uit Amstelveen, 
Bonnie van Wanrooij uit Kudelstaart 
en Quincy Zethof uit De Kwakel 
voor TL. Joey Biesheuvel uit Rijsen-
hout, Enrico Huigsloot en Judith Tie-
pel uit Kudelstaart, Jari Helle, Ange-
la van Lammeren en Isabelle Schae-
fers uit Amstelveen, Rick Korteman, 
Dick Meijer, Sherley Nederveld en 
Melissa Schaafsma uit Aalsmeer 
en Franky Taylor uit De Kwakel voor 
GL. Bodine Appelman en Annelore 
de Tree uit Rijsenhout, Joan Bakker, 
Isabel Barendse, Francia van Bode-
graven, Lianne van Groeningen, An-
nelein van der Knaap, Fayrouz Tah-
ri en Melinda Koolhaas uit Amstel-
veen, Dani Booij, Vanessa Botic, Jo-
ell Mastenbroek, Dorcas Mukandi-
la, Demi Spaargaren, Bradley Spie-
renburg, Brandon Sulsters, Dan-
ny van der Ven en Joël Verlinden 
uit Aalsmeer en Miriam Vermeu-

Geslaagden 
R.K. Thamen 
Uithoorn – Ze hebben hun oplei-
ding met succes afgerond. Ze zijn 
geslaagd en hebben inmiddels hun 
diploma uitgereikt gekregen van de 
docenten van de R.K. scholenge-
meenschap Thamen. Ze kunnen ge-
feliciteerd worden! 
Geslaagd voor de basis beroeps-
gerichte leerweg zijn Mylo Sol uit 
Aalsmeer, Joey Plasmeijer uit De 
Kwakel en Lars van Beek uit Ku-
delstaart. 
Voor de basis beroepsgerichte leer-

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst. Tevens crèche en 
peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Christien Schlette. Collecte 
voor Mennonite Hospital Paraquay. 
Opvang allerkleinsten en zondags-
school. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. 
Theo Maarsen. Organist: H. van 
Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met prof. 
B.J.G. Reitsma, Ermelo. Organist M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Walter van Wijk. Apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 

Om 19u. Baan 7 jongerendienst met 
spreker Matthias Joosse.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. F. van Deursen uit 
Barneveld en 18.30u. met J. Markus 
uit Hellouw in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer en 
zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk eucharistieviering 
met H. Post mmv Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. eucharistieviering met H. Post 
mmv Cantoren.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

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

Verdubbeling cheque voor 
Handreiking over Oceanen 

Bijeenkomst Versterken 
binnen de Wijken
Aalsmeer - Op dinsdag 18 juni was 
een bijeenkomst met lokale- en regi-
onale welzijn- en zorgorganisaties die 
een bijdrage kunnen leveren aan ver-
sterking binnen een wijk. Bij deze bij-
eenkomst waren 55 personen aan-
wezig van onder meer kerken, oude-
renbonden, wijkraden de Vrijwilligers-
centrale Aalsmeer en Mantelzorg-
steunpunt. Ook zorgaanbieders, de 
Wmo-raad, zorgcentra en Jongeren-
werk Aalsmeer waren aanwezig. Per 
1 januari 2015 zullen veel extra taken 
naar de gemeente worden gedecen-
traliseerd. Dit zijn taken op het gebied 
van de zorg van jeugd, ouderen, chro-
nisch zieken en mensen die moeilijk 
aan het werk komen. Wethouder Ad 
Verburg van Zorg en Welzijn: “Het is 
heel goed en constructief dat alle par-
tijen bij elkaar komen om over de ver-
anderingen in zorg te praten en infor-
matie uitwisselen.” Tijdens deze avond 
schetste programmamanager Rob 
Oudkerk de voortgang van de decen-
tralisaties en de ontwikkelingen bij het 
Rijk. Daarna was er een presentatie 
van Willem Draaisma, directeur Par-
ticipe uit Alphen aan de Rijn. Verder 
werd er gesproken over de visieont-

wikkeling op het gebied van decen-
tralisaties. De avond was belangrijk 
voor het in kaart brengen van de toe-
komstige mogelijkheden voor samen-
werking binnen de wijk. Ook was het 
een gezamenlijke start met het opzet-
ten van een visie op maatschappelij-
ke samenwerking en het vormgeven 
van de toekomstige samenwerking. 
De partijen gingen in subgroepen uit 
elkaar waarbij aan de hand van vra-
gen iedere groep stelling nam. Daar-

len uit Kudelstaart voor KB. Ro-
sanna van den Ancker, Domini-
que Braam, Chantal Döppenbec-
ker, Menno Fopma, Patricia van He-
velingen, Rashid Kogeldans, Rianne 
Schutte, Valerie Splinter en Romy 
van Wees uit Amstelveen, Robbert 
Bink en Robert Dörr uit Rijsenhout, 
Bjorn Blijleven, Olaf Kershof, Na-
tasja van der Linden, Bruce Ouwen-
dijk, Cailey Salis, Fabian Schenkius 
en Rowan Splinter uit Kudelstaart, 
Ilona van der Hoorn uit De Kwakel 
en Cheyenne Blijleven, Kim Delwel, 
Max Dutrieux, Rachel Lenior, Tjeerd 
Stoker, Linda Turenhout en Servano 
Walker uit Aalsmeer voor BB.

Aalsmeer - Op maandagmiddag 1 
juli is opnieuw een subsidiecheque 
overhandigd door OSA. Dit keer werd 
de cheque gegeven aan de heer J. 
Blom als vertegenwoordiger van de 
Stichting Handreiking over Oceanen. 
Deze stichting heeft door middel van 
vele inzamelingen en giften van do-
nateurs in Aalsmeer meer dan 2500 
euro ingezameld voor een project in 
Brazilië. Er is dan ook als verdubbe-
ling een cheque van 2500 euro gege-
ven voor de inrichting van een nieuw 
gebouwde keuken van het Centro 
Social di Capao Bonito in Sao Paolo 
te Brazilië. De penningmeester van 
OSA overhandigde de cheque na-
mens de gemeente Aalsmeer. Meer 
weten over OSA en/of subsidie no-
dig naast de eigen inzameling voor 
een project? Kijk dan op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl.

weg handel en verkoop zijn ge-
slaagd: Lotte Boon uit Aalsmeer en 
Angela de Graaf en Soufiane Amri-
ui uit. Kudelstaart Geslaagd voor de 
basis beroepsgerichte leerweg me-
taaltechniek zijn Randy Ratterman, 
Patrick Langelaan en Robin Busker-
molen uit de De Kwakel. Het diplo-
ma voor de kaderberoepsgerichte 
leerweg bouwtechniek is uitgereikt 
aan: Stefan Oussoren en Jos Ko-
ningen uit Aalsmeer en voor elek-
trotechniek aan: Ewan Jongkind uit 
Aalsmeer, Jessica Omtzigt uit De 
Kwakel en Ralph Kruithof Kremer 
uit Kudelstaart. Voor handel en ver-
koop zijn geslaagd: Stephan Kes-
ting, Charlotte Reimerink, Amr Ab-
delmawla, Quintin de Zoete en Boy 

Kransen uit Aalsmeer, Daisy Vork en 
Justien Meijer uit De Kwakel, We-
sley Heeren, Elias El Ghaddari, Kai 
Tas, Kiki Elings en Sascha van Ver-
seveld uit Kudelstaart. Het diploma 
voertuigentechniek is uitgereikt aan 
Milan Severin en Aaron Shoshan uit 
Aalsmeer. De kaderberoepsgerichte 
leerweg zorg en welzijn hebben Noa 
van Dooren uit Aalsmeer, Michelle 
Versluis uit De Kwakel en Deffa-
ny Regueiro-Pons uit Kudelstaart 
met succes afgerond en geslaagd 
voor de theoretische leerweg zijn: 
Anouschka Petersen, Tom Stronk-
horst, Brian Bakker en Arian Maat 
uit De Kwakel en Aeloïne Coster, 
Thirza de Koster, Norbert Kostyra en 
Kelvin Kaslander uit Kudelstaart.

na vond er een centrale terugkoppe-
ling en bespreking plaats: Een fysieke 
ontmoetingsruimte kan ingericht wor-
den waarvan burgers met eigen initi-
atieven terecht kunnen om zelf acti-
viteiten te organiseren. Coördinatie 
vanuit een welzijnspartij blijft daarbij 
wel een must. Het opzetten van een 
vrijwillige klussenbus waar bewoners 
van elkaars diensten gebruik maken 
was ook een van de creatieve idee-
en die naar voren kwam. De bijeen-
komst krijgt vervolg met een Town-
hal Meeting op 30 augustus. Bij de-
ze Gemeentehuis Ontmoeting kunnen 
bewoners, zorgaanbieders en college 
en informatie uitwisselen over de toe-
komst van de zorg.

Bijeenkomst over de toekomst 
van de zorgvoorziening



Muziek
Vrijdag 5 juli:
* Partynight met dj in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
* Afsluiting seizoen met optreden 
Pretty Blue Brothers in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
5 en 6 juli:
* Theatrale uitvoering ‘Toverfluit’ van 
Mozart door dwarsfluitleerlingen in 
N201, Zwarteweg. Vrijdag en zater-
dag vanaf 19.30u.
Zaterdag 6 juli:
* Gastdj vanaf 16u in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 21u. tuinparty.
* Benefietconcert met 5 Aalsmeerse 
bands in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 22u.
Zondag 7 juli:
* Bas Kleine en His Harmaniacs in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer v/a 16u.
* Optreden pianoleerlingen in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
Maandag 8 juli:
* Concert muziekvereniging Flora in 
Mastweg Kudelstaart v/a 19.30u.

Exposities
4 t/m 7 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Eerste zondag 
van de maand ook open. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 6 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
in Aalsmeerbrug. Zaterdag 11-16u. 
Lezing over opbouw Nederlandse 
luchtmacht vanaf 13.30u.
 6 en 7 juli:
* Huiskamermuseum van Janna van 
Zon met Mokum-collectie open, Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
12 tot 17u.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 

en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 18 augustus:
* Expositie ‘Amazing Amateurs 2’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op kinderkunstzolder tekenin-
gen leerlingen bassischolen. 

Diversen.
Vrijdag 5 juli:
* Wedstrijd regenboog zeilen op 
Westeinderplassen. Start 14u. na-
bij surfeiland Vrouwentroost, Ku-
delstaartseweg. 
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Disco voor mensen met beperking. 
Jongeren Rode Kruis. In feesterij De 
Bok, Dreef, 19.30 tot 22.30u.
Zaterdag 6 juli:
* Open dag Boerma Instituut. Diver-
se demonstraties bloemschikken. 
Legmeerdijk 227 van 12 tot 16u.
* Westeinderhavendag op surfei-
land Vrouwentroost, 11-17u. Tevens 
Westeinder Culinair.
* Zwemloop voor de jeugd in Oos-
terbad, Jac. Takkade 1. Start 11u.
Dinsdag 9 juli:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 10 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* 5 Kilometer baanloop bij Atletiek-
vereniging in Sportlaan. Start 20u.
Donderdag 11 juli:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* 8e Netwerkbijeenkomst Borrel-
aalsmeer in Studio’s, Van Cleeffka-
de. Van 17 tot 20.30u.

Vergaderingen
Donderdag 4 juli:
* Beraad en Raad in gemeentehuis, 
ingang Raadhuisplein v/a 20u.
Zaterdag 6 juli:
* Op het terras in discussie met AB 
fractie van Oude Veiling, Markt-
straat, 15-17u.

AGENDA

Vengaboys en Nielson dé 
vrijdagtoppers feestweek
Aalsmeer - Na het succesvol-
le optreden in de Amsterdam Are-
na tijdens het concert van de Top-
pers is het tijdens de feestweek in 
Aalsmeer mogelijk om te komen 
swingen op de hits van de Venga 
Boys. Vrijdagavond gaan de sports 
in de tent op het Praamplein in sep-
tember aan voor deze formatie. De 
Vengaboys hopen een zomerhit te 
scoren. De Nederlandse danceact, 
die eind jaren negentig zijn hoog-
tijdagen vierde, brengt volgende 
maand ‘Hot Hot Hot’ uit. Het is de 
eerste single van het gezelschap in 
drie jaar tijd. Wie de Toppers heeft 
bezocht, heeft al kennis kunnen 
maken met deze aanstekelijke sin-
gle. De groep is bekend van hits 
als ‘We’re Going to Ibiza’ en ‘Boom, 
Boom, Boom’. Ook zanger Nielson 
komt deze zelfde vrijdag in de feest-
tent optreden. Al vanaf jonge leeftijd 
is Nielson (Niels Littooij) verknocht 
aan muziek. Hij drumt, speelt gitaar 

en is een geboren zangtalent. Na de 
middelbare school doet Niels audi-
tie voor de Herman Brood Acade-
mie in Utrecht. Het multi-talent van 
Nielson valt op en hij wordt toege-
laten op de Hip-Hop afdeling. In de 
periode na zijn studie ontstaat er bij 
Nielson een passie voor het schrij-
ven van Nederlandstalige poplied-
jes en het duurt dan ook niet lang 
voordat hij hierin een compleet ei-
gen stijl weet te ontwikkelen. Zijn 
liedjes zijn energiek, positief en ei-
genwijs. In het voorjaar van 2012 
doet Nielson mee aan het nieuwe 
televisie programma ‘De Beste Sin-
ger Songwriter van Nederland’, een 
initiatief van 3FM DJ Giel Beelen. 
Na de eerste aflevering van dit pro-
gramma, waar hij zijn liedje ‘Beauty 
& de brains’ speelt, ontstaat er een 
ware hype. Het succes van de single 
levert hem een 538 Talent Award op 
en ook krijgt hij de prijs voor ‘Beste 
Nieuwkomer’. 

Rietveldband: Gerrit Biesheuvel op accordeon, Leen Mulder op fiddle, zanger/
gitarist Hans Millenaar, bassist Piet van Leeuwen en zanger/gitairst Dick Kuin. 

Dringend vijftien sponsors gezocht!
Nog hoop Crown Theater
Aalsmeer - Er is nog hoop voor het 
Crown Theater. Peter van Eick: “Naar 
aanleiding van het artikel in deze 
krant en overige oproepen in de so-
ciale media, etc. zijn er veel positieve 
reacties binnengekomen. Ook is er 
een aantal concrete sponsoren. De 
winkeliers en bedrijven in Aalsmeer 
hebben de oproep gelukkig serieus 
genomen. We hebben echter nog 
wel 15 sponsoren nodig, dus zijn er 

nog niet helemaal. Dus, ik en alle 
andere 70 vrijwilligers proberen het 
nog één keer: Help mee het theater 
in Aalsmeer te behouden en wordt 
sponsor. Als het lukt, presenteren 
wij het volgende seizoen een prach-
tig programma met muziek, thea-
ter, toneel en voorstellingen voor 
de jeugd.” Meer informatie en con-
tact voor sponsoring: petervaneijk 
@crowntheateraalsmeer.nl. 

Benefiet voor gedupeerde King Pelican

Zaterdag muziekfeestje met 
vijf Aalsmeerse bands
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 6 
juli vindt het benefietconcert plaats 
voor de gedupeerde band King Peli-
can. Er is ingebroken in de repetitie-
ruimte van de bandleden en de die-
ven zijn er vandoor gegaan met in-
strumenten, versterkers, effectpeda-
len en microfoons. Om de studen-
ten van King Pelican weer het podi-
um op te helpen, hebben Aalsmeer-
se muzikanten aangeboden belan-
geloos op te treden tijdens een be-
nefietavond. Het initiatief om al mu-
ziek makend geld in te zamelen is 
van zangeres Mieke van Trigt. Ze re-
gelde de datum en de locatie, was 
het meldpunt voor vragen en maak-
te het schema voor de optredens op 
de avond zelf. 
Liefst vijf bands gaan elk een half 
uur lang hun beste muzikale been-
tje voor zetten. Het spits wordt om 
22.00 uur afgebeten door de band 
Rietveld. Een mix van onder ande-
re popfolk, rock and roll en Texmex 
bepaalt de zonnige en opzwepende 
sound,die de zes heren van de band 
vol enthousiasme en op eigenzin-
nige wijze brengen met accorde-
on, banjo, mandoline en fiddle. Om 
22.45 uur gaat de spots aan voor 
Mac Jigger. De gelegenheidsband 
van zanger Tom Meijer, die iedere 
keer weer een scala aan klasse mu-
zikanten om zich heen weet te ver-
zamelen. Voor deze speciale gele-
genheid neemt de Aalsmeerse Sto-
nes-man zaterdag ook een ‘leger-
tje’ zangeressen mee. Om 23.30 uur 
worden de bezoekers getrakteerd 

op een optreden van Ten Beers Af-
ter. De vrolijke coverband met een 
hoog blazersgehalte en veel wisse-
lende zangtalenten. De laatste twee 
bands van de avond hebben zich 
voor het benefiet eenmalig herop-
richt. De band Rood met de zus-
sen Ingrid en Sandra Zonneveld had 
zichzelf opgeheven. Na 25 jaar be-
sloten de muzikanten elk hun eigen 
weg te gaan. Ze zijn elkaar de af-
gelopen weken weer regelmatig in 
de oefenruimte tegen gekomen en 
reken maar dat de veelal bekende 
covers zaterdag vanaf 00.15 uur van 
het podium zullen spetteren. De le-
den van de Straatband hebben el-
kaar ook ruim een half jaar gele-
den ter afscheid een hand gege-
ven. Tijd voor nieuwe uitdagingen. 
Maar, voor de benefiet heeft ook de 
Straatband de sleutel van de repe-
titieruimte weer open gedraaid. De 
heren en dames hebben gezelli-
ge avonden beleefd, waar uiteraard 
ook serieus geoefend is, en zijn er 
helemaal klaar voor om het benefiet 
vanaf 01.00 uur met bekende hits tot 
een onvergetelijk einde te brengen. 

Entree slechts 5 euro!
Komt allen, help King Pelican aan 
nieuwe instrumenten en apparatuur. 
De entree, eerst bepaalt op 10 eu-
ro, is naar beneden geschroefd en 
is nog maar de helft: Voor slechts 5 
euro per persoon kan een heerlijk 
Aalsmeers muziekfeestje met een 
doel meebeleefd worden in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat!

Blijven de stoelen in de theaterzaal komend seizoen leeg? Directeur Peter 
van Eijk hoopt van niet en doet een dringend beroep voor behoud van Crown.

Zondag Bas Kleine & His 
Harmaniacs in The Shack
Oude Meer - Bas Kleine & His Har-
maniacs gaan de goede tijden van 
rock and roll laten herleven in The 
Shack op zondagmiddag 7 juli. Een 
contrabas, snaredrum, mondharmo-
nica, gitaar en een goede song. Wie 
in de waan verkeert dat blues zwaar 
op de maag valt, zal zich na een 
portie ‘Harmaniacs’ bekeerd voe-
len. The Harmaniacs hebben ech-
ter geen missie, slechts een doel: 
Let the good times roll. De band be-
staat uit de gedreven mondharmo-
nicaspeler Bas Kleine, gitarist Her-

man Driesten, die ooit als jong ta-
lent begon bij de band Flavium, Ron 
Awater op zang en contrabas en 
de swingtrein wordt door Willem 
de Jongh met minimale middelen 
op gang gebracht en gehouden. Bij 
mooi weer gaat band uiteraard bui-
ten op het gezellige terras te spelen! 
The Shack is geopend op vrijdag 5 
en zaterdag 6 juli vanaf 15.00 uur en 
Bas Kleine & His Harmaniacs begin-
nnen zondag 7 juli om 16.00 uur. En-
tree 5 euro. Info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b. 
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DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING: NIEUW:

NIEUW:KOOPJE:

Slagwerk ‘Stagg’
compleet met 
cymbals en kruk

Lessenaar
(zwart)

Grote collectie
Western-gitaren

Cajun ‘Boston’
(naturel)

€299,-

€16,95

vanaf  €127,-

€79,-

Weer nieuw films voor jong en oud
Filmconcert Andre Rieu één 
avond in Crown Cinema
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juli pre-
senteert Crown Cinema de film over 
‘The King of Waltz, Andre Rieu’. Zijn 
jaarlijkse concerten worden uit-
gevoerd in het bijzijn van duizen-
den fans te midden in het prachti-
ge middeleeuwse decor van zijn ge-
boortestad Maastricht. Zoals altijd, 
geeft Andre de concerten samen 
met zijn beroemde Johann Strauss 
Orkest, zijn Soprano’s, Tenors en 
een aantal zeer speciale gasten. Het 
belooft een van de meest spectacu-
laire concerten ooit te worden, ver-
toond in Crown Cinema Aalsmeer 
(bioscoop). Aanvang: 20.00 uur. 
Het concert duurt ongeveer 3 uur. 
Crown Cinema heeft drie arrange-
menten samengesteld. Snel boe-
ken is een aanrader. Kaarten reser-
veren kan via 0297-753700 of info@ 
crowncinema.nl. 

Filmprogramma deze week: Don-
derdag 4 juli om 19.00 uur Spijt! en 
om 21.00 uur nieuw: The Great Gat-
sby. Ook woensdag 10 juli te zien 
vanaf 21.00 uur. Vrijdag 5 juli om 
19.00 uur nieuw: Monster’s Univer-
sity 3D en om 21.30 uur The Han-
gover 3. Zaterdag 6 juli om 12.30 uur 
Monster’s University, om 14.45 uur 
Verschrikkelijke Ikke 2, om 16.30 uur 
Spijt!, om 19.00 uur Man of Steel en 
om 21.30 uur The Hangover 3. Zon-
dag 7 juli om 10.30 en om 14.45 uur 
Verschrikkelijke Ikke 2, om 19.00 
uur Spijt! en om 21.00 uur Monster’s 
University. Maandag 8 juli om 10.30 
uur Spijt!, om 12.30 uur Monster’s 
University, om 14.45 uur Verschrik-
kelijke Ikke 2, om 16.30 uur Mon-
ster’s University, om 19.00 uur Spijt! 
en om 21.00 uur nieuw: Night Train 
to Lisbon. Info: www.crowncinema.

Afsluiting seizoen Bacchus 
met Pretty Blue Brothers
Aalsmeer - De afsluitende act van 
het twintigste seizoen van cultureel 
café Bacchus is vrijdag 5 juli The 
Pretty Blue Brothers! The Brothers 
staan in een lange, maar vrijwel uit-
gestorven traditie van gitaarbands, 
die een breed scala aan stijlen be-
heersten: Jazz, rockabilly, klassiek, 
western, you name it. The Pretty Blue 
Brothers spelen niet alleen werk uit 
het klassieke repertoire en werk in 
de stijl van The Allman Brothers en 
John Mayer, maar met regelmaat 
ook eigen composities. Waarin de-
ze band afwijkt van hun grote voor-
beelden is dat drie van de vier band-

leden zingen, een verfrissende on-
derbreking van al het snarengeweld. 
De band bestaat uit Chris Clemens 
op gitaar en zang, Harm van Sleen 
op steelgitaar en zang en Ab Han-
sen op bas en zang. De band treedt 
op als trio, maar wordt soms uitge-
breid met gastmuzikanten. Voor de-
ze gelegenheid kruipt Cees Tas ach-
ter de drumkits. Vrijdag 5 juli wordt 
overigens het eerste live optreden 
gegeven. Een primeur dus in Bac-
chus. Het culturele café in de Ger-
berastraat gaat open om 21.00 uur. 
The Brothers beginnen om 21.30 
uur. De toegang is uw gift. 

Drukte bij opening in Oude Raadhuis

Lof Hoffscholte voor alle 
amateurkunstbeoefenaars
Aalsmeer - Omringd door de vele 
amateurkunstbeoefenaars opende 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te afgelopen zaterdag de twee-
de editie van Amazing Amateurs in 
het Oude Raadhuis. “Wie het actue-
le kunstgebeuren op de voet volgt, 
weet dat het werk van niet geves-
tigde en opkomende kunstenaars 
volop in de belangstelling staat. Of 
het nu gaat om schilders, beeldhou-
wers of fotografen, ieder presen-
teert zijn eigen creatief verhaal. Er 
is door KCA geen ballotage toege-
past of thema bepaald, maar rond-
lopend over deze tentoonstelling 
raak je onder de indruk van de kwa-
liteit van het aanbod. Wat een veel-
heid aan verborgen talent herbergt 
ons dorp. Talent dat in zijn veelkleu-
righeid in dit rijksmonument wordt 
tentoongesteld. Bij de start van de 
culturele bestemming van het Oude 
Raadhuis werd in 1975 het volgende 
gezegd: Dit huis, waar eens het hart 
van de lokale democratie klopte, 
krijgt nu een culturele bestemming 
om de Aalsmeerders die culture-
le bagage te geven waarop zij recht 
hebben en om ze te interesseren 
voor het brede aanbod van kunst 
en cultuur. Moge deze ontmoe-
tingsplaats voor Aalsmeerders voor 
kunst en cultuur tot in lengte van 
jaren behouden blijven. Amazing 
Amateurs is daarvandaag een spre-
kend voorbeeld van. Of het nu gaat 
om de stadsgezichten van 86 jarige 
Henk Scharff of de knappe potlood-
tekeningen van de 14 jarige Anika 
Wertwijn of de kunstig geschilderde 
vissen van Marian de Jong, die wij 
kennen als de caissière van Albert 
Heijn, of de abstracte schilderijen 
van Gerard Zelen, die nog niet zo-
lang geleden als vakschilder de bui-
tendeur van het Oude Raadhuis in 
de hoogglans zette. Of wel de ont-
roering bij de pastelkrijttekeningen 
van Pieter Bakker, die zich 13 jaar 
lang wekelijks inzette voor KCA en 
het Oude Raadhuis. Ieder met zijn 
eigen werk en eigen identiteit.” Na 
het applaus voor de toespraak van 
de oud-burgemeester was er een 
indrukwekkend optreden van Sas-
kia Veenswijk, zij schreef en zong 

een nieuw nummer geïnspireerd op 
de titels van de werken in de huidi-
ge tentoonstelling. Een uniek voor-
beeld van kruisbestuiving, dat ook 
tekenend was voor de rest van de 
middag waar men uitgebreid kennis 
kon maken met de 55 deelnemers. 

Wat beste werk?
Of een amateurkunstwerk kan vol-
doen aan de criteria van topkunst, 
blijft een lastig maar boeiend thema. 
De erkenning kan soms lang op zich 
laten wachten. Maar het is het pro-
beren waard. Samen kijken en kie-
zen dat is de taak die voor het pu-
bliek is weggelegd: wat is volgens 
u het beste werk uit de 124 inzen-
dingen? Bezoek de tentoonstelling 
en stem op uw favoriete kunstwerk. 
Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat is iedere donderdag tot en 
zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. 
Op 18 augustus is de uitreiking van 
publieksprijs en die van de nieuwe 
vakjury.
Door Annefie van Itterzon

Eristoff Night in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
5 juli begint in danscafé de Praam 
vanaf 22.00 uur het weekend met 
een Eristoff Night met DJ Henkie! De 
avond staat in het teken van shoo-
teravond! Wees er op voorbereid dat 
de toegang deze avond vanaf 18+ is 
en er dus om een geldige legitima-
tie wordt gevraagd! Zaterdagavond 
6 juli start de Praam’s Partynight 
met DJ Ruan! De swingende muziek 
zal vanaf 22.00 uur te horen zijn. Het 

wordt vast weer een spetterende 
avond! Deze avond is vanaf 16+ toe-
gankelijk! Rond middernacht wordt 
een loterij georganiseerd. Dus wees 
op tijd! Vanaf heden zijn er camera’s 
geplaatst bij danscafé de Praam. Dit 
ter veiligheid voor de gasten en de 
medewerkers. De beveiliging die ie-
dere vrijdag- en zaterdagavond aan 
de deur staat, kan op deze wijze het 
gehele pand goed in de gaten hou-
den! Info: website en facebook.

Zomeravondconcert Flora
Aalsmeer - Muziekvereniging Flora 
heeft een mooi seizoen achter zich 
en ter afsluiting geeft de muziekver-
eniging een tweetal concerten in de 
buitenlucht. Maandag 1 juli gaf Flo-
ra in Aalsmeer het eerste van een 
tweetal buitenconcerten. Was u af-
gelopen maandag niet in de gele-
genheid te komen luisteren? Maan-
dag 8 juli vanaf 19.30 uur is het 
jeugdorkest en het grote orkest van 
Flora te beluisteren aan de Mastweg 

in Kudelstaart. Indien de weersge-
steldheid roet in het eten gooit, 
wordt het concert verplaatst naar 
het clubhuis aan de Wim Kandreef 
1 te Kudelstaart. Flora hoopt met de 
concertjes mensen, jong of oud, er-
varen of onervaren, te bereiken die 
zich aanmelden om een instrument 
te gaan bespelen. Nieuwe leden, 
jong of oud, zijn van harte welkom! 
Informatie en aanmelden kan via: 
www.muziekverenigingflora.nl.
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

reglement burgerlijke stand 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
heeft in haar vergadering van 4 juni jl. vastgesteld het “Re-
glement burgerlijke stand 2013”. Hierin wordt onder andere 
geregeld op welke tijdstippen en locaties in de gemeente 
Aalsmeer huwelijken kunnen worden gesloten c.q. partner-
schappen geregistreerd kunnen worden. Het reglement ver-
vangt dat van 1998.

Het reglement ligt voor iedereen tot 1 augustus 2013 ter 
inzage bij de balie burgerlijke stand van de afdeling Burger-
zaken, Raadhuisplein 1 Aalsmeer. De afdeling is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00 
uur en op woensdag van 08.30 tot 20.00 uur.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 1, het wijzigen van de gevel en een 

deel van het raadhuis naar een medisch centrum;
- Hugo de Vriesstraat 35, het plaatsen van een bouwkeet 

en toilet;
- Teelmanstraat 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zwanebloemweg 78, het plaatsen van 2 dakkapellen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 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. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aletta Jacobsstraat 32, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 27 juni 2013);
- Drie Kolommenplein 1, het aanpassen van de brandcom-

partimenten (verzonden 28 juni 2013);
- Herenweg sectie D nr: 2479, het aanleggen van een uitrit 

(verzonden 1 juli 2013).

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het plaatsen van reclame op het pand aan de Zwarteweg 88 
aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, 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 vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank van Amsterdam.

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:
- Herenweg 78aa, het bouwen van een woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 05 juli 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met 
de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via tel. 
020-5404911

Vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Moslaan 28, het plaatsen van een dakkappel.

Geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Drie Kolommenplein 1, het melden van brandveilig ge-

bruik.

Geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, 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 me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

uitVoeringsprogramma toeZicht & handhaVing 
2013-2014

Gepubliceerd wordt het Uitvoeringsprogramma Toezicht 
& Handhaving 2013-2014 van de gemeente Aalsmeer. Dit 
uitvoeringsprogramma is de verdere concretisering van het 
handhavingsbeleid zoals dat is verwoord in de nota “Hand-
having in Aalsmeer 2011-2015”. Deze nota is op 5 april 2011 
door het college en op 12 mei 2011 door de gemeenteraad 
vastgesteld. De nota “Handhaving in Aalsmeer 2011-2015 
en het Integraal uitvoeringsprogramma 2011-2012 beschrij-
ven de visie, doelstellingen, prioriteiten, uitgangspunten 
en strategieën van toezicht & handhaving in Aalsmeer. In 
dit uitvoeringsprogramma zijn de handhavinginspanningen 
op het gebied van toezicht en handhaving voor het omge-
vingsrecht (fysieke leefomgeving) vastgelegd. Het gaat dan 
om onder andere de onderwerpen bouwen, slopen, bestem-
mingsplannen, brandveiligheid en milieu. Daarnaast zijn in 
dit jaarprogramma een aantal niet Wabo-gebonden taken uit 
de bijzondere wetten(APV en Wet kinderopvang en kwaliteit-
seisen peuterspeelzalen) opgenomen. Nieuw in 2013 is de 
uitvoering van de toezichtstaken voor de Drank- en Horeca. 
Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is een be-
voegdheid van het college van burgemeester en wethouders. 
Jaarlijks doen wij verslag van onze inspanningen en resul-
taten op het gebied van Toezicht & Handhaving. In 2013 en 
2014 richten we ons voornamelijk op twee grote projecten, 
namelijk “woonschepen” en“huisvesting arbeidsmigranten”. 
Daarnaast staan deze twee jaar voornamelijk in het teken 
van de integratie met Amstelveen en de samenwerking en 
afstemming met de Regionale uitvoeringsdienst(Rud).

De nota is te vinden op de website van de gemeente Aals-
meer, www.aalsmeer.nl, onder het kopje Openbare orde en 
veiligheid/handhaving/nota handhaving in Aalsmeer 2011-
2015.

ter inZage

t/m 05-07 Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de wo-
ning; Distelvlinder 33, het vergroten van de wo-
ning; Maximastraat 28, het vergroten van de 
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van 
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen 
van een dakkapel.

t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni 
2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op 
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013; 
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei 
2013.

t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning (ver-
zonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kap-
pen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013); 
Oosteinderweg 119, het vergroten van de wo-
ning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kap-
pen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

t/m 12-07 Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het be-
stemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 
1962” voor het oprichten van een bedrijfsge-
bouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer

t/m 12-07 Tweetal horecagelegenheden in Crown Business 
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het be-
treft een drank- en horeca- en een exploitatie-
vergunning voor een discotheek/partycentrum 
en een drank- en horeca- en exploitatievergun-
ning voor een partycentrum.

t/m 15-07 Stommeerweg 97.
t/m 16-07 Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de woning (verzonden 
4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van 

officiële mededelingen
4 juli 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
(verzonden 4 juni 2013);

t/m 17-07 Nabij de Waterwolftunnel
t/m 18-07 Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een ber-

ging (verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerder-
weg 351, het gebruik van het bestaande pand 
voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor 
PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruim-
te voor de begeleiding en opleiding van ca. 4 
personen met een beperking (verzonden 6 ju-
ni 2013); Calslager Bancken 13, het vergroten 
van de woning aan de achterzijde op de eer-
ste bouwlaag(verzonden 6 juni 2013); Zijdstraat 
ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van 
6 reclameborden voor de periode van 1 week, 
van 4 t/m 11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013); 
Het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan 
de Stommeerweg 72H in Aalsmeer (verzonden 6 
juni 2013); Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 
542a, het vergroten van een botenloods en le-
galiseren woning; Oosteinderweg 287, het pro-
ject betreft het dempen van een bestaande wa-
tergang en het graven van nieuw compensatie-
water inclusief het plaatsen van hardhouten be-
schoeiing langs het nieuwe water; Een zakelijke 
beschrijving van een overeenkomst tot kosten-
verhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudel-
staart (de heer J.J. Hilverda). (wijzigen bestem-
mingsplan).

t/m 16-07 Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdod-
destraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 
april 2013.

t/m 18-07 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met 
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een 
partiële herziening van het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmings-
plan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarken-
verordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan 
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de gemeente 
Aalsmeer, 1e herziening’

t/m 19-07 Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting 
(verzonden 7 juni 2013);

t/m 19-07 Nabij Ambachtsheerweg
t/m 22-07 Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een 

woning
t/m 24-07 Korfstraat 110, het aanleggen van een speelter-

rein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een 
woning

t/m 24-07 Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen
t/m 25-07 Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-

sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het 
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden) 

t/m 25-07 Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen 
en graven van water en het plaatsen van be-
schoeiingen ter plaatse van het perceel achter 
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren; 
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik ne-
men van het zorgcentrum; Machineweg, het re-
noveren van het ketelhuis 

t/m 26-07 Wilgenlaan/Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P. 
Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland-Bene-
denland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern

t/m 05-08 Kudelstaartseweg 263 (het verbouwen en ver-
groten van de woning) van 27 juni t/m 31 de-
cember 2013; De Nadere regels voor subsidie-
ring duurzame energiemaatregelen bestaan-
de bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels

t/m 08-08 Aletta Jacobsstraat 32 (het plaatsen van een 
dakkapel)

t/m 09-08 Drie Kolommenplein 1 (het aanpassen van de 
brandcompartimenten)

t/m 12-08 Herenweg sectie D nr: 2479 (het aanleggen van 
een uitrit)

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand)

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning)

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.

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

Fameuze slotact Plaspop 3
Aalsmeer - De derde editie van 
Plaspop afgelopen weekend op 
de Westeinderplassen is weder-
om succesvol verlopen. Honder-
den bezoekers genoten van de mu-
ziek, het theater, de sfeer en voor-
al van de afsluitende act van Ael-
vis en de Dippers Met een afgewo-
gen programma gaven de organise-
rende Dippers Plaspop 2013 de cul-
turele diepgang die het thema ‘De 
Dippers gaan dieper’ vooraf al be-
loofde. In het poeltje van Meijer ver-
raste W’Otterloosunset met mooi 
gezongen popjazznummers. Voor 
de liefhebbers van echte fanfare-
muziek trad Muziekvereniging Flo-
ra op in het Torregat, met opvallen-
de drumsolo’s van een jong talent. 
Echte rock- en beatmuziek was te 
beluisteren bij de Grote Brug door 
Van-alles-en-nog-wat. Verrassend 
en nieuw in het concept bleek het 

muzikaal Theater Aalsmeer met een 
prachtig gespeeld toneelstuk ‘Cam-
ping Aalsmeer’. En lekker meezin-
gen met leuke shantyliedjes kon op 
De Kodde, waar de Brulboeien zich 
van hun beste kant lieten horen. De 
verwachtingen van de slotact met 
Aelvis en een optreden van de Dip-
pers waren, gezien de successen bij 
de eerste twee edities hoog gespan-
nen. En Aelvis en de Dippers maak-
ten dat ook meer dan waar. Het was 
een fameuze slotact! Aelvis over-
trof zichzelf met nummers van Elvis 
Presley, Engelbert Humperdinck en 
Frank Sinatra. De Dippers zorgden 
voor menige komische noot, on-
danks het hoge emotionele gehalte 
van het gezamenlijke optreden om 
24.00 uur op het Koddespoeltje. Het 
theater op het water werd afgeslo-
ten met een memorabel vuurwerk, 
dat uitblonk in eenvoud. 

Fantastische boottocht!
Aalsmeer - Op dinsdag 25 juni 
scheepten de bewoners van Rozen-
holm, de Gloxiniastraat en de Thuis-
zorg Amstelring in voor een heerlij-
ke vaartocht met de MS Jacqueli-
ne. In totaal 114 bewoners, familie-
leden, medewerkers en vrijwilligers 
beleefden een prachtige tocht. De-
ze keer op verzoek van de bewoners 
niet naar De Kaag en Brasem, maar 
richting Amsterdam. Via de Ring-

vaart en De Nieuwe Meer voer de 
MS Jacqueline langs de Sloterka-
de en de Baarsjesweg. Onderweg 
was er genoeg te zien en te bele-
ven. Men genoot van de mooie oude 
huizen en prachtige nieuwbouw die 
langs de Kostverlorenkade staan. 
Het weer werkte ook mee, veel men-
sen zaten heerlijk in het zonnetje op 
het bovendek. Om 16.00 uur meer-
de de boot weer aan bij Rozenholm. 

Aalsmeer - Afgelopen zondagochtend hield de Doopsgezinde Gemeente 
een eilanddienst. Met rondvaartboten van Westeinderrondvaart zijn 85 men-
sen naar een eiland vervoerd. De thema van de dienst was het afschaffing van 
de slavernij in Nederland 150 jaar geleden. Een mooie omgeving om met el-
kaar te bezinnen en zingen en praten over dit onderwerp.

Eilanddienst over afschaffing slavernij
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Wethouder van der Hoeven: “Aalsmeer 
wordt een echt watersportdorp”
Aalsmeer - Wat twee jaar geleden 
begon met het Regenboogevene-
ment, is in Aalsmeer uitgegroeid tot 
de Westeinder Water Week, een he-
le week feest op en rond het water. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
geniet met volle teugen van alle ac-
tiviteiten. “Dit is een feest voor en 
door Aalsmeerders. Een betere pro-
motie van Aalsmeer als watersport-
gemeente bestaat er nietEen over-
volle agenda heeft de wethouder 
deze week. Op vrijdag 28 juni open-
de hij de Westeinder Water Week op 
het Surfeiland in de aanwezigheid 
van 270 leerlingen van zeven basis-
scholen. De leerlingen maakten in 
wisselende groepjes een rondvaart 
over de Westeinderplassen, kregen 
zeilles in optimisten, waagden zich 
aan de bouw van een praam – die 
natuurlijk wel moest blijven drijven 
– en beklommen de Watertoren. Van 
der Hoeven reikte ‘s middags een 
prijs uit voor de beste praam, schoof 
’s avonds aan bij het captain’s din-
ner en laat zijn gezicht de hele week 
zien bij allerlei activiteiten op en 
rond het water. “Doodvermoeiend, 
maar geweldig”, lacht Van der Hoe-
ven. “En vrijdag ben ik natuurlijk de 
hele dag aanwezig bij het Nationaal 
Regenboog Evenement met daarna 
feest bij het Westeinderpaviljoen tot 
in de kleine uurtjes. En als afsluiter 
hebben we zaterdag 6 juli de West-
einder Havendag en Westeinder Cu-
linair, een evenement dat wordt ge-
organiseerd door het Westeinder-
paviljoen in samenwerking met ver-
schillende toprestaurants uit de re-
gio. Het is ongelooflijk dat we met 
z’n allen zo’n feestweek op en rond 
het water hebben kunnen organise-
ren.” 

Best bewaarde geheim 
Drie jaar geleden organiseerde de 
gemeente Aalsmeer, samen met 
andere gemeenten uit het Groene 
Hart, voor de eerste keer het Nati-

onaal Regenboog Evenement. Van 
der Hoeven: “Aalsmeer associëren 
we altijd met bloemen, maar we wil-
len Aalsmeer ook graag op de kaart 
zetten als watersportgemeente. De 
Westeinderplassen is één van de 
mooiste binnenwateren van Neder-
land, maar ook nog steeds het best 
bewaarde geheim van Aalsmeer. We 
liepen al jaren rond met de vraag hoe 
we Aalsmeer als watersportgemeen-
te konden promoten. Maar zoiets kun 
je als gemeente niet alleen. We heb-
ben toen met verschillende gemeen-
tes in Zuid-Holland en Utrecht de 
handen ineen geslagen om het ge-
hele plassengebied rond het Groene 
Hart te promoten. Daaruit is het Re-
genboogevenement voort gekomen.
Het eerste jaar hadden we eigenlijk 
te weinig voorbereidingstijd”, zegt 
Van der Hoeven. “Daardoor trokken 
we te weinig bezoekers. Maar vorig 
jaar ging het al een stuk beter en wa-
ren er veel meer activiteiten, maar nu 
is het echt top. We hebben een he-
le week feest op en rond het water 
voor alle Aalsmeerders. Verder is er-
voor gekozen om alle activiteiten op 
één locatie te centreren: het Surfei-
land. Dat is natuurlijk een prachti-
ge locatie, die heel veel mogelijkhe-
den biedt. Om Aalsmeer als water-
sportgemeente te promoten werk-
ten we al samen met de Amsterdam 
Marketing (VVV Amsterdam) uit Am-
sterdam en met Amsterdam bezoe-
ken, Holland zien, maar het werkt 
veel beter als je de handen ook in-
eenslaat met allerlei partijen uit de 
watersportsector. Daarmee versterk 
je elkaar.” 

Op het water én de wal
Van der Hoeven heeft nog meer 
ideeën om de recreatie en het toe-
risme in Aalsmeer te versterken. 
“Als er in onze gemeente van alles 
te doen is, blijven mensen langer in 
Aalsmeer. We moeten dus ook meer 
evenementen op de wal organise-

ren. Dit jaar starten we in samen-
werking met het Boekhuis met een 
dorpswandeling door de historische 
kern van Aalsmeer. Elke laatste za-
terdag van de maand kunnen geïn-
teresseerden onder leiding van een 
gids een wandeling maken langs di-
verse monumentale gebouwen en 
historische plaatsen. Daarnaast wil-
len we in ons gemeentelijk beleid 
meer ruimte creëren voor toerisme 
en recreatie. Zo willen we de mo-
gelijkheden onderzoeken voor meer 
kleinschalige verblijfsrecreatie, zo-
als boomhutten op een eiland of 
kleine hotels bij de jachthavens. 
Ik denk daarbij aan bijzondere ver-
blijfsaccommodaties, die passen 
bij de rust en ruimte van de West-
einderplassen. Aalsmeer is immers 
geen Vinkeveen. We moeten met 
onze plannen aansluiten bij het ka-
rakter van Aalsmeer.” Van der Hoe-
ven zou ook graag een nieuw icoon 
ontwikkelen voor de Aalsmeerse 
watersport. “Het Fort Kudelstaart 
biedt daarvoor heel veel kansen. Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan de 
opzet van een nationaal zeilsport-
centrum met watersportgebonden 
bedrijvigheid maar ook ruimte voor 
onder andere horeca, een wijnkel-
der of een hotel. Zo’n plan heeft ab-
soluut kans van slagen. Hoewel de 
economie krimpt, groeit de vrije-
tijdssector nog steeds. Het is mijn 
droom en ambitie om dit samen met 
allerlei partijen uit de watersport-
sector vorm te geven.”

Programma
Vrijdag 5 juli:
- Zeilrace regenboogboten op de 

Westeinderplassen. Goed te vol-
gen vanaf het surfeiland, waar 
een grote tent met glazen wand 
wordt geplaatst. Opening om 
12.45 uur door wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Start race 
om 14.00 uur, einde om 16.00 
uur. Prijsuitreiking tussen 16.30 
en 17.00 uur. Diverse activiteiten 
voor kinderen. In de avond feest 
in de tent van 20.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 6 juli:
- Westeinderhavendag op surfei-

land Vrouwentroost met nauti-
sche verkoopstands, demonstra-
ties, botenshow en rondvaar-
ten. Voor de kinderen waterbal-
len, schminken en een optre-
den van een clown. Van 11.00 tot 
17.00 uur.

- Westeinder Culinair met gerech-
ten van topkops vanaf 15.00 uur. 
Iedereen welkom. Van 20.00 tot 
24.00 uur afsluiting Westeinder 
Water Week met muziek met op-
treden van de band Jamento.

Aalsmeer - Komend weekend, za-
terdag 6 en zondag 7 juli is de 
Aalsmeerse watertoren weer voor 
alle inwoners van Aalsmeer en de 
verre regio geopend. Dit in het ka-
der van de Aalsmeerse Waterweek 
en de Havendag, die dit weekend 
worden georganiseerd. Voor ieder-
een is er de gelegenheid om de 

trappen binnen de 51 meter ho-
ge toren te beklimmen, om daarna 
vanaf de ‘trans’ te genieten van een 
prachtig uitzicht over Aalsmeer en 
wijde omgeving. De watertoren, die 
gebouwd is in de jaren 1924-1928, is 
later bestempeld als een rijksmonu-
ment, waar de Aalsmeerse gemeen-
te bijzonder trots op is.Begin jaren 

Watertoren dit weekend open

Afgelopen zaterdag was de watertoren tot middernacht open. Prachtig om 
van bovenaf de ondergaande zon te zien.

Dorpswandeling opent ogen 
Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven heeft absoluut ge-
lijk met het herhalen van zijn cre-
do dat samenwerken en verbindin-
gen zoeken kunnen leiden tot bij-
zondere resultaten. Een mooi voor-
beeld hiervan is de dorpswande-
ling op de laatste zaterdagochtend 
van de maand. Tot stand gekomen 
in samenwerking met Het Boekhuis, 
de Historische Tuin en Korenmolen 
de Leeuw. Grondlegger van dit plan, 
Leo van Erp van De Oude Veiling, 
nadert zijn doel om het Centrum 
van Aalsmeer zowel voor bewoners 
als voor toeristen duidelijker op de 
kaart te zetten. En het is Constantijn 
Hoffscholte van Het Boekhuis die 
het plan gestalte weet te geven. Af-
gelopen zaterdag 29 juni ging om elf 
uur in de ochtend de eerste dorps-
wandeling van start. Gids dit keer 
was oud burgemeester Joost Hoff-
scholte. Zijn gave van het woord en 
zijn kennis over Aalsmeer maakte de 
wandeling tot een heerlijk begin van 
het weekend. De wandeling duurt 

anderhalf tot twee uur en in die tijd 
krijgt de wandelaar een stortvloed 
van interessante wetenswaardighe-
den over zich heen gestrooid. Men 
gaat anders, zorgvuldiger, naar de 
gebouwen kijken. De geschiedenis 
over en van Aalsmeer krijgt gestal-
te, gaat meer leven. Wie een dorps-
wandeling meemaakt wordt op een 
ontspannen wijze onderwezen en 
leert over zaken waar vooraf geen 
weet van was. De aanvullingen van-
uit het deelnemende gezelschap 
kunnen leiden tot nieuwe gezichts-
punten. Vier gidsen (te herkennen 
aan hun blauwe jacks) hebben ieder 
hun eigen specialiteit. Zo weet Leo 
Bertoen alles over de Historische 
Tuin, Lieke Feijen (Wereldwinkel) 
kent Aalsmeer evenals Hoffscholte 
op haar duimpje en architect Joop 
Kok laat zijn gezelschap op een ver-
rassende wijze naar gebouwen kij-
ken. Details waar je eerst aan voor-
bij liep, zitten voortaan op het net-
vlies en worden niet meer verge-
ten. Men leert schoonheid herken-

negentig is gestopt met het gebruik 
van de watertoren, omdat het toen 
niet meer nodig was om de water-
druk ten behoeve van de drinkwa-
tervoorziening, te laten verhogen 
middels de mopgelijkheden binnen 
de toren. Grotere en sterkere pom-
pen konden toen deze taak overne-
men en de 3 grote bekkens in de 
toren bleven voortaan leeg staan. 
De jaren daarna is er veel gespro-
ken over de toekomst van de water-
toren en gelukkig heeft dit niet ge-
leid tot het afbreken hiervan – iets 
wat in den lande menigmaal wel is 
gebeurd. Enkele jaren geleden is de 
toren geheel gerenoveerd en is mo-
menteel in prima staat om alle be-
zoekers te kunnen ontvangen en 
veilig naar boven te laten beklim-
men. De bezoekers zullen versteld 
staan van de enorme waterbek-
kens: totaal zat er maar liefst ruim 
1.000.000 liter water in deze reser-
voirs. De watertoren is beide dagen 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De 
kosten om naar boven te gaan zijn 
laag, mede door de ondersteuning 
van de de vele donateurs. Volwasse-
nen betalen 2 euro en de kinderen 1 
euro. Het adres van de Aalsmeerse 
watertoren is Kudelstaartsweg 16 
en parkeren kan bij het surfeiland 
en langs de Beethovenlaan.

Foto: Foto: www.kicksfotos.nl. 

nen. Bovendien werken de ochten-
den door, de stimulans om beter om 
je heen te leren kijken wordt door 
deze wandelingen geprikkeld. Iede-
re dorpswandeling draagt een eigen 
karakter met zich mee, steeds weer 
andere invalshoeken en de daarbij 
behorende verhalen en anekdotes. 
Er blijkt nog genoeg schoonheid in 
het Centrum van Aalsmeer te vin-
den. Wat dat betreft is de opzet van 
Constantijn Hoffscholte volledig ge-
slaagd. Samen met de gidsen weet 
hij de ogen van de Aalsmeerders te 
openen. De volgende wandeling is 
zaterdag 27 juli, gids is dan Joop 
Kok. Om elf uur wordt er gestart bij 
het Boekhuis, en de wandeling gaat 
via de Dorpskerk, Het Oude Raad-
huis, de mijmerbank van keramis-
te Anneke Harting met uitzicht over 
de Ringvaart, de Historische Tuin, 
De Oude Veiling, het Gemeente-
huis naar eindpunt de Korenmolen 
de Leeuw. Kaarten (3.50 euro, in-
clusief toegang de Korenmolen) zijn 
verkrijgbaar in het Boekhuis. Het is 
raadzaam om vooraf aan te melden.

Janna van Zon

Nationaal Regenboog Evenement
Zeiler Marc Blees: “Drie 
keer scheepsrecht”
Aalsmeer - Vrijdag 5 juli is de Zeil-
sensatie in Aalsmeer. Vanaf 14.00 
uur worden er drie races verzeild. 
De baan wordt zo dicht mogelijk bij 
de wal uitgelegd en is vanaf surfei-
land Vrouwentroost naast de Water-
toren goed te volgen voor het pu-
bliek. Vanaf de start is er eerst een 
in-de-winds rak. Dan zijn er 2 bo-
venboeien die beide aan bakboord-

zijde moeten worden gerond. Deze 
zogenaamde spreaders voorkomen, 
dat boten die al weer terugkomen 
de nog opkruisende te veel hinde-
ren. Na een voor-de-winds rak volgt 
een tweede kruisrak met direct een 
finishlijn. Afhankelijk van de wind-
kracht worden er meerdere rond-
jes gevaren en als alternatief kan 
de finishlijn ook aan het einde van 

het voor-de-windse rak liggen. Voor 
Aalsmeer komt Marc Blees met zijn 
witte Regenboog 114 aan de start. 
Marc won vorig jaar de series in 
Aalsmeer en werd in het totaalklas-
sement nipt tweede achter winnaar 
Harry Amsterdam. “Het verschil was 
minimaal”, aldus Marc. “Een kleine 
hindering kostte me de eindover-
winning, maar dat kan gebeuren in 
wedstrijden met korte banen.
Maar drie keer is scheepsrecht. 
We gaan opnieuw zien hoe we die 
fraaie wisselprijs een jaartje naar 
Aalsmeer kunnen halen, want de 
gemeente verdient het.” Er varen ve-
le ex-kampioenen in de top van de 
Regenboogklasse en Marc Blees 
is één van de kanshebbers. Eer-
der won hij Kaagweek, Sneekweek 
en ettelijke kampioenschappen. 
Lieuwe Gietema is middenman 
en Thomas Allart voordekker. Sa-
men vormen zij het ideale team om 
Aalsmeer te vertegenwoordigen. Zij 
rekenen nadrukkelijk op uw steun 
vanaf de wal en zijn vastbesloten 
om er een fantastisch spektakel 
voor terug te geven.
Zie tevens www.westeinderweater-
week.nl en www.nationaalregen-
boogevenement.nl voor dagpro-
gramma’s en uitgebreide informatie.

Door Theo van Mierlo

Proefvaren geweldig succes!
Aalsmeer - De tweede editie van 
de culinaire vaartocht Proefvaren 
is weer een geweldig succes ge-
worden. Zaterdag 29 juni jl. heb-
ben 53 sloepen, pramen, toerboten 
met 380 enthousiaste deelnemers, 
jong en oud, meegedaan aan dit cu-
linaire festijn, georganiseerd door 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Deze 
vaartocht vond plaats voorafgaand 
aan Plaspop. Het was een prachti-
ge dag. De sfeer tijdens Proefvaren 
was aangenaam en gezellig. De op-

brengst bedroeg maar liefst 9.200 
euro en gaat naar het goede doel, 
Hulphond Nederland. Om 14.30 uur 
werden de deelnemers op het Star-
teiland ontvangen met een feestelijk 
glaasje bubbels. Men kreeg hier de 
vaarroute uitgereikt en de deelne-
mers met een wijnarrangement kre-
gen een fraai gegraveerd glas. De 
stemming zat er helemaal in na het 
optreden van het shantykoor Hee-
ren Zeventien, die overigens ook 
met 2 boten deelnamen en de vaar-

tocht muzikaal opluisterden. Om 
15.00 uur werd het startschot ge-
geven en de boten waaierden uit 
om via hun eigen route de 4 restau-
rants aan te doen die zich op een ei-
land presenteerden. De deelnemers 
smulden van de heerlijke gerechtjes 
van de deelnemende restaurants. 
De vaartocht eindigde rond 19.00 
uur op het gezellige terras van In de 
Zotte Wilg, waar een zomers toetje 
voor alle deelnemers klaarstond en 
een muzikale verrassing, een optre-
den van Katelijne popjazz 4tet. Hier 
werd ook de inmiddels fameuze ba-
deendjesrace gehouden. Heel wat 
winnaars gingen naar huis met fan-
tastische prijzen. De dames van Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia zijn trots 
dat er weer een prachtig evenement 
op de kaart is gezet. Mede dank-
zij de medewerking en sponsoring 
van de deelnemende restaurants, 
een groot aantal bedrijven, de win-
keliersvereniging Ophelia, Aalsmeer 
Centrum en Kudelstaart, de enthou-
siaste deelnemers en vrijwilligers, 
is er een fantastisch bedrag voor 
Hulphond Nederland bijeen ge-
bracht. Iedereen wordt hartelijk be-
dankt voor haar/zijn medewerking, 
sponsor- en loterijbijdrage. 
Komt er volgend jaar een derde edi-
tie? Daar gaan de dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia hun uiterste 
best voor doen! 

Bandjesavond: Droog en 
ouderwets gezellig!
Aalsmeer - Bandjesavond ‘oude 
stijl’ stond afgelopen zaterdag 29 
juni op het programma en als van-
ouds, was het zeker! Vorig jaar pre-
senteerden de horeca in het Cen-
trum zich gezamenlijk op het Praam-
plein, maar er is toch weer gekozen 
om het publiek de mogelijkheid te 
geven een muzikaal rondje dorp te 
doen. Er is geluisterd naar het pu-
bliek dat duidelijk aangaf het vele 
malen leuker te vinden om van lo-
catie naar locatie te lopen en per 
plek te genieten van live-muziek. 
Het weer was prima, gelukkig geen 
regen, maar droog en voor de orga-
niseren scheen ‘s middags bij het 
opbouwen zelfs het zonnetje. Van-

af de aanvang om 21.00 uur kwa-
men de eerste bezoekers en dit aan-
tal groeide meer en meer. Het werd 
zelfs zo druk dat het bij sommige lo-
caties moeilijk was om te passeren. 
Ook als vanouds. Het was weer de 
avond van elkaar ontmoeten, (bij)
kletsen en genieten van dit keer al-
lemaal Aalsmeerse bands. Danscafé 
de Praam trakteerde in de Zijdstraat 
op een optreden van de coverband 
Lemon Curry en op het nieuwe ter-
ras achter bracht zanger Koen Raadt 
muzikale gezelligheid. Bij Het Wapen 
in de Dorpsstraat werd genoten van 
onvervalste blues van de Hein Meijer 
Bluesband en van de altijd swingen-
de muziek van DJ Kees Markman. 

Stage Music Service in de School-
straat was de plek voor de liefheb-
bers van housemuziek en hiervoor 
stond DJ Quirijn garant. Rocken en 

meezingen konden en deden de be-
zoekers met de Hucksters bij café 
Joppe in de Weteringstraat en wie 
het optreden van The Whatts mee 
wilde maken, moest De Oude Veiling 
in. Rock and roll bracht het viertal 
op de plek waar ooit de band opge-

richt is. Nostalgie waar zowel door 
de muzikanten als door het publiek 
volop van genoten is. 

De organisatie is tevreden over het 
verloop van bandjesavond ‘oude stijl’ 
en de politie en de gemeente ook. Er 

hebben zich geen ongeregeldheden 
voorgedaan. De sfeer was tijdens en 
na afloop heel gemoedelijk. Met fo-
to’s nog even nagenieten. In juli en 
augustus trakteert de horeca in het 
Centrum overigens op nog twee bui-
tenfestivals. Gezellig!





Aalsmeer - De oplossingen voor 
het Meerbode Tour de France prij-
zenfestival worden in grote hoe-
veelheden ingeleverd en begrijpe-
lijk. Het is leuk om te puzzelen, het 
geeft meer band met deze honderd-
ste editie van de Tour de France en 
er zijn leuke en interessante prijzen 
te winnen. 
Tot nu toe is vooral Chris Froome fa-
voriet als winnaar, alhoewel de na-
men van Cavendish, Contador en 
Evans ook regelmatig genoemd 
worden. Over hoeveel Nederlanders 
een etappe winnen, zijn de inzen-
ders vooralsnog voorzichtig: Nul tot 
twee. Er kan overigens nog meege-
daan worden aan het Tourspel. Tot 
en met zaterdag 6 juli kan de oplos-
sing opgestuurd of gebracht wor-
den naar de Nieuwe Meerbode, Vis-
serstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Let-

ters gaan zoeken is een aanrader, 
want de hoofdprijs is een racefiets 
van Balk Rijwielen, Sparnaaij Ju-
weliers trakteert op een cheque ter 
waarde van 150 euro, Nico Optiek 
geeft een sportzonnebril weg, Wijn-
handel Wittebol heeft een doosje ro-
sé voor een winnaar klaar staan en 
Fietswinkel Bert de Vries verrast met 
een sporthorloge.
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Werkreturn geopend door 
burgemeester Jobke Vonk 
Aalsmeer - “Wat een ontzettend 
betrokken burgemeester hebben 
wij!” Robert-Jan Jansen, één van de 
eigenaren van het bedrijf Werkre-
turn, vertelt enthousiast over de 
opening van hun bedrijf dat is ge-
vestigd aan het bedrijventerrein van 
de Zwarteweg 110d. “Ik had een 
tijdje geleden de stoute schoenen 
aangetrokken en gewoon een brief 
naar de gemeente gestuurd met de 
vraag of Jobke Vonk onze officië-
le opening wellicht wilde verrich-
ten. Nou en ze was er hoor. Zelfs 
al drie kwartier van te voren kwam 
ze zich inleven in ons bedrijf. Ze on-
dersteunt het werk wat wij doen 
en zei dat Social Return zeker op 
de agenda van de gemeente staat. 
Ook complimenteerde zij mij en mijn 
compagnon Bart Duijst met ons ge-
dreven ondernemerschap. Die ste-
ken we maar mooi in onze zak.” Af-
gelopen vrijdag was het zover. Een 
flink aantal genodigden en belang-
stellenden kwam op de opening af. 
Aangezien de burgemeester de ten-
nissport bedrijft, hadden de onder-
nemers bedacht dat het wel leuk 
zou zijn om, in plaats van een lint-
je door te knippen, een balletje te 
slaan door het papieren doek wat 
speciaal gemaakt was voor dit doel 
en voor de ingang stond. Na haar 
speech nam Jobke het tennisracket 
ter hand en sloeg met volle kracht 
twee ballen raak.

Persoonlijk contact
Het bedrijf bestaat al ruim een jaar, 
maar de heren hebben nu dus een 
nieuw onderkomen. Wat houdt 
Werkreturn precies in? Het is de 
combinatie van twee bevlogen men-
sen met hun eigen specifieke com-
petenties en ervaringen. Bart Duijst 
heeft als specialiteit personeelsad-
vies en verzuim en Robert-Jan Jan-
sen houdt zich vooral bezig met 
het re-integreren van mensen van-
uit een uitkeringssituatie naar werk. 
Deze laatste vertelt: “Werkreturn 
heeft als hoofddoel om te ontzor-
gen. Wij geven P&O advies en on-
dersteunen bedrijven in hun perso-
neelsbeleid, we verzorgen de ge-

hele verzuimbegeleiding volgens 
de Wet verbetering Poortwach-
ter en, last but not least, Social Re-
turn. Met Social Return plaatsen we 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt weer terug bij bedrijven. 
Bij opdrachten vanuit de overheid 
is Social Return vaak een verplich-
ting, maar ook bedrijven die de-
ze verplichting niet hebben kan So-
cial Return een onderdeel zijn van 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Ook helpen wij onder-
nemingen met de werving en selec-
tie, detachering en projectbegelei-
ding. Wij doen dit alles op een laag-
drempelige manier en zijn makke-
lijk benaderbaar voor alle partijen.” 
Aan de inrichting van het pand is 
de laagdrempeligheid zeker merk-
baar: Frisse kleuren, een uitnodi-
gende industriële tafel (“waar nog 
eens met een vuist op geslagen mag 
worden”, aldus Robert-Jan met een 
grijns) met daar omheen gekleur-
de stoelen wat de veelkleurigheid 
van mensen symboliseert. “Korte lij-
nen en persoonlijk contact staan bij 
ons hoog in het vaandel. Ons mot-
to is niet voor niets: Laat de onder-
nemer ondernemen, dan zorgen wij 
voor de mensen.” Werkreturn geeft 
ook persoonlijke coaching en daar-
naast kunnen er trainingen gegeven 
worden om verzuim weer in eigen 
regie te krijgen. 

Deze trainingen zijn praktisch den-
kend en direct om te zetten binnen 
het bedrijf. Robert-Jan verder: “Het 
is heel prettig om mensen en bedrij-
ven te helpen zodat ze zelf weer een 
stap kunnen maken.” Op de websi-
te www.werkreturn.nl is verder alle 
informatie te vinden voor personeel 
of ondernemer. Er kan een offerte 
aangevraagd worden, zodat u weet 
waar u aan toe bent. Robert-Jan tot 
slot: “Door onze ervaring, werkwij-
ze en tools ontzorgen wij onze klan-
ten, zowel aan opdrachtgeverszijde 
als voor kandidaten.” Werkreturn is 
te vinden aan de Zwarteweg 110d 
Telefoonnummer: 085-4895879.
 
Door Miranda Gommans

Van links naar rechts: Bas Duijst, burgemeester Jobke Vonk en Robert-Jan 
Jansen. Foto: Arjen Vos

Keuze voor zorgvuldig zoekproces
Bestuur veiling zoekt nieuwe 
algemeen directeur extern
Aalsmeer - Het bestuur van Flo-
raHolland heeft, in samenspraak 
met raad van commissarissen, be-
sloten een nieuwe algemeen direc-
teur extern te gaan werven. Dit na 
de aankondiging dat algemeen di-
recteur Timo Huges FloraHolland 
gaat verlaten. De verwachting is 
dat de functie niet op korte termijn 
is vervuld. Daarom is Rens Buch-
waldt benoemd tot waarnemend al-
gemeen directeur per 1 juli. Timo 
Huges zal tot 1 september betrok-
ken blijven. Financieel directeur, Erik 
Leeuwaarden, heeft aangegeven om 
met het oog op continuïteit plaats te 
maken voor de jongere Rens Buch-
waldt. Erik Leeuwaarden gaat zich, 
per 1 januari, richten op de porte-
feuille van vastgoed en deelnemin-
gen als directeur vastgoed en deel-
nemingen. Daar ligt de komende ja-
ren een forse inhoudelijke uitda-
ging en hiermee is voortgang ge-
borgd. De statutaire directie zal, met 
de start van de nieuwe bestuurlij-

ke structuur op 1 januari 2014, be-
staan uit 2 leden: de nieuwe alge-
meen directeur en Rens Buchwaldt 
als financieel directeur. Het be-
stuur heeft Rens Buchwaldt en Erik 
Leeuwaarden gevraagd te verzeke-
ren dat FloraHolland de uitdagingen 
van de sterk veranderende markt de 
komende maanden structureel aan-
pakt. Op basis van passende dienst-
verlening voor veranderende be-
hoeftes van telers wordt grondig 
naar de inrichting en omvang van 
het coöperatief bedrijf gekeken. 
Het organisatorische uitgangspunt 
daarbij is een 2-hoofdige statutaire 
directie met een kleinere slagvaar-
dige managementstructuur. 
Bernard Oosterom: “We hebben ge-
kozen voor een zorgvuldig zoekpro-
ces naar een nieuwe directeur. Te-
gelijkertijd hebben we met deze op-
lossing geborgd dat we daadkrach-
tige voortgang kunnen houden op 
de uitdagingen waar FloraHolland 
voor staat.”

Zaterdag culinaire afsluiting 
van Westeinder Waterweek
Aalsmeer - Op zaterdag 6 juli, de 
laatste dag van de Westeinder Wa-
terweek, organiseert stichting ‘Vrien-
den van Westeinder’ voor de eerste 
keer Westeinder Culinair. Het surfei-
land zal op deze dag worden omge-
toverd tot een grote culinaire happe-
ning. Fleur de Pont, aanspreekpunt 
en tevens marketingmanager van 
Restaurant Westeinder Paviljoen ver-
telt: “Het idee voor de stichting, waar 
ik deel van uitmaak en onder ande-
re de notulen verzorg, is ontstaan tij-
dens brainstormsessies in ons res-
taurant. Samen met vaste gasten en 
lokale ondernemers Ramon van Vel-
zen, Henk de Carpentier en Rex Ger-
ritse hebben we een aantal toon-
aangevende toprestaurants, uit re-
gio Amsterdam-Amstelland, be-
reid weten te vinden om deel te ne-
men aan dit culinair hoogstaande 
evenement. Met de nadruk op culi-
nair. Twee-sterrenrestaurant Aan de 
Poel uit Amstelveen doet mee, Bo-
lenius uit Amsterdam Zuid, Lute uit 
Ouderkerk aan de Amstel, Le Vira-
ge uit Mijdrecht, Le Garage en ui-
teraard het Westeinder Paviljoen 
zelf. Zevende op de deelnemerslijst 
is nieuwkomer Def & Stef’s kitchen.” 
Stefan Levarht, één van de eigena-
ren van laatstgenoemd cateringbe-
drijf, serveert onder andere een Ja-
panse tonijntartaar met een Parme-
zaans koekje. “Maar ook is de be-

kende Gordon Ramsey minihambur-
ger te verkrijgen”, aldus Stefan. Het 
draait dus om kleine gerechtjes. Elk 
restaurant zal in hun eigen pagode-
tent twee à drie zogenaamde sig-
nature dishes bereiden, om te laten 
zien wat zij in huis hebben. 

Vrij toegankelijk
Het evenement is voor iedereen 
vrij toegankelijk. Voor de gerecht-
jes kunnen muntjes worden aan-
geschaft net als voor de bijpassen-
de wijnen of andere drankjes. Fleur: 
“Omdat elk restaurant zijn eigen spe-
cialiteit in het klein serveert kun je er 
echt een culinaire middag en avond 
van maken. Het begint om 15.00 uur. 
Vanaf een uur of negen ’s avonds 
treedt coverband Jamento op. Deze 
swingende band speelt alle genres. 
Van Jazz, tot salsa en pop. Ze ma-
ken er echt een feestje van.” Martijn 
Hendrikse, chef-kok van het West-
einder Paviljoen schuift nog even 
aan en licht een tipje van zijn culi-
naire sluier op. Hij heeft onder ande-
re zacht gegaarde Ibericowangetjes 
met idem gegaarde zeeduivelwan-
getjes op het menu staan, gecom-
bineerd met zoetzure groenten. Be-
gint het water al in de mond te lo-
pen? Zeker komen naar de culinaire 
boulevard aanstaande zaterdag! 
 
Door Miranda Gommans

Op de foto: Chef-kok Martijn Hendrikse, Fleur de Pont en Stefan Levarht van 
Def & Stef’s kitchen. 

Geen vakantie Borrelaalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 11 juli kan er 
weer genetwerkt worden bij 7 Street 
in Studio’s Aalsmeer. Na een werve-
lend optreden vorige keer van Drum 
Cafe, is dit keer in het kader van de 
vakantieperiode ervoor gekozen om 
alleen te netwerken. Wel kunnen on-
dernemers en werknemers zich opge-
ven om 1 minuut op het podium te pit-
chen. Inloop tussen 17.00 en 18.00 uur. 

De netwerkbijeenkomst eindigt om 
20.30 uur. Noteer alvast 12 september 
in de agenda. Dan vindt er een gro-
te netwerkbijeenkomst plaats met het 
thema ‘Back2Work’. Er staat onder an-
dere een barbecue buffet en proeve-
rij op het programma. Een DJ zal de-
ze bijeenkomst voorzien van gezellige 
muziek. Voor meer informatie of voor 
aanmelding: www.borrelaalsmeer.nl.

Bootmotor weg
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
30 juni op maandag 1 juli is vanaf 
een bij het fort Kudelstaart afge-
meerde boot een buitenboordmotor 
gestolen. De langstaart motor is van 
het merk Mercury en het serienum-
mer eindigt op 658.

Computer uit 
woning weg

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
28 op zaterdag 29 juni is ingebroken 
in een woning in het Baanvak. Via 
het voorraam hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. Al-
leen de zolder is doorzocht. Voorals-
nog is alleen een computer gestolen.

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Om vier uur in de 
nacht van dinsdag 2 op woensdag 
3 juli is geprobeerd in te breken 
in een woning in de Apollostraat. 
De bewoner werd wakker van ge-
luiden. Toen hij ging kijken zag hij 
twee mannen, die probeerden zijn 
voordeur te forceren. Beiden droe-
gen een baseball petje. Er is direct 
melding gedaan en er is door de 
politie een zoekactie gestart. De in-
brekers zijn niet aangetroffen.

Hennepplantage 
met 685 planten
Aalsmeer - Op donderdag 27 ju-
ni is bij toeval een hennepplantage 
ontdekt op de Witteweg. Een mo-
toragent zag een bestelbus het ter-
rein oprijden. Er stapten twee man-
nen uit, die vervolgens een ladder 
tegen de muur zette. Bij het zien van 
de agent werd de ladder weer snel 
ingeladen. Inmiddels had de motor-
agent om versterking gevraagd om-
dat hij een en ander niet vertrouw-
de. De gekomen agenten troffen in 
het pand een hennepplantage aan 
met maar liefst 685 planten. De of-
ficier van justitie heeft opdracht ge-
geven de plantage te ontmantelen 
en de hennep te vernietigen. Ver-
moedelijk waren de mannen van 38 
en 30 jaar uit Haarlem van plan te 
gaan oogsten. Beiden zijn aange-
houden. 

Zwarte crossfiets 
gevonden
Aalsmeer - Op vrijdag 28 juni is 
een zwart met groene crossfiets ge-
vonden in de Oranjestraat. Het gaat 
om een fiets van het merk Kawasaki 
BX500. Het serienummer eindigt op 
057. De eigenaar kan zich melden bij 
het politiebureau aan de Dreef.

Brommer over 
‘t hoofd gezien

Aalsmeer - Op zaterdag 29 juni om 
kwart over twee ‘s middags heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op de 
Aalsmeerderweg. Een 61 jarige auto-
mobiliste uit Wilnis wilde een erf op-
rijden. Zij zag hierbij de op het fiets-
pad rijdende brommer over het hoofd. 
Een aanrijding kon niet meer voorko-
men worden. De bestuurster van de 
bromfiets en haar passagier, 40 en 45 
jaar uit Amstelveen, zijn ter contro-
le naar het ziekenhuis vervoerd. Hun 
letsel was gelukkig niet ernstig.

Tas van fiets weg
Aalsmeer - Op vrijdag 28 juni om 
half vier in de middag is een tas 
vanaf een fiets gestolen in de Be-
goniastraat. De 16 jarige eigenares-
se had haar fiets tegen een schut-
ting gezet. Ze was vergeten het rij-
wiel op slot te zetten en ook ver-
gat ze haar tas mee te nemen. Een 
dief heeft snel zijn slag geslagen. 
Het betreft een kleine merktas, rood 
van kleur, met hierin de portemon-
nee van de 16 jarige met haar bank-
pas, identiteitskaart en onder ande-
re contant geld.

Aanrijding auto 
met motor

Aalsmeer - Op dinsdag 2 juli even 
over half tien in de avond heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Stommeerweg. Een auto en een mo-
tor zijn met elkaar in botsing geko-
men. De 22 jarige motorrijder is met 
rugletsel naar het ziekenhuis ver-
voerd. Het verkeer op de Stommeer-
weg is enige tijd gestremd geweest. 

Klem met hoofd
Aalsmeer - Op het veilingterrein 
aan de Legmeerdijk heeft woensdag 
3 juli om half tien in de ochtend een 
ongeval plaatsgevonden. Een 44 ja-
rige chauffeur uit Hoek van Holland 
was bij het overladen van bloemen-
karren met zijn hoofd klem komen 
te zitten tussen de laadklep en de 
laadvloer. Politie, brandweer en am-
bulance waren snel ter plaatse. Ook 
de traumaheli meldde zich. De man 
is uit zijn benarde positie bevrijd. Hij 
was bij bewustzijn. Met nekletsel is 
hij met spoed naar het ziekenhuis 
vervoerd.

Win nu een fiets met het
Nieuwe Meerbode Tourspel 

Nieuwbouwplan ‘Rooie 
Dorp’ krijgt groen licht!
Aalsmeer - Bij woningbouwcorpo-
ratie Eigen Haard leven, vanwege de 
slechte staat van de woningen en de 
lage effecten en hoge kosten van 
renovatie, al enige jaren plannen tot 
sloop en nieuwbouw van het com-
plex van 44 woningen aan de Ma-
chineweg, het Rooie Dorp genaamd. 
Dat is geen nieuws meer en in de 
achterliggende jaren zijn er vele ko-
lommen tekst mee gevuld, maar af-
gelopen donderdag 27 juni heeft de 
gemeenteraad het sein op groen 
gezet. Er kan nieuwbouw gepleegd 
gaan worden. De fracties van CDA, 
PACT Aalsmeer en VVD steunden 
het voorstel en de AB fractie stem-
de tegen. Volgens deze fractie zou 
je verwachten dat, als er 44 socia-
le huurwoningen gesloopt worden 
er ook weer 44 terugkomen. In het 
oorspronkelijke plan komen 62 wo-
ningen terug waarvan 22 in de soci-
ale sector. In een memo van het col-

lege is nu aangegeven dat het aan-
tal sociale huurwoningen is toege-
nomen met negen tot een totaal van 
31. Nog altijd dertien minder. De fi-
nanciering van het project is het ar-
gument voor het niet terugbouwen 
van 44 sociale huurwoningen. In 
een motie van PACT Aalsmeer, ge-
steund door CDA en VVD wordt het 
college opgeroepen om in overleg 
met Eigen Haard te bewerkstelli-
gen dat de dertien betaalbare huur-
woningen uitsluitend kunnen wor-
den toegewezen aan huishoudens 
die in Aalsmeer een sociale huur-
woning achterlaten, zodat het totaal 
aan toewijsbare sociale huurwonin-
gen op 44 komt. Hierbij zal de vin-
ger aan de pols gehouden moeten 
worden middels een goede monito-
ring van deze toewijzing. De fracties 
willen hiervan op de hoogte gehou-
den worden. 
Door Jan Peterse

Nog veel vragen speelhal 
Aalsmeer - De behandeling van de 
Conceptverordening Speelautoma-
tenhal heeft donderdag 27 juni dui-
delijk gemaakt dat er bij diverse frac-
ties nogal wat verdeeldheid valt te 
bespeuren. Dat geldt niet alleen voor 
PACT Aalsmeer. Ook de VVD-frac-
tie heeft de nodige vraagtekens. De 
werkgelegenheid stimuleren is de 
ene kant van de medaille, maar er is 
ook een andere kant. Verslaving bij-
voorbeeld en waar ligt de balans. De 
locatie waar het in Aalsmeer om gaat, 
Crown Business Studio’s aan de Van 
Cleeffkade is geen probleem. De frac-
tie gaf aan een terughoudend beleid 
te willen voeren. AB vroeg na te den-
ken over de leeftijdsgrens en de ope-

ningstijden. De minimum leeftijd is 
landelijk 18 jaar, maar in Aalsmeer is 
uit gegaan van 21 jaar. Wat de CDA 
fractie betreft is er ook verdeeldheid. 
Gelegenheid maakt de gokker. De 
openingstijden roepen eveneens vra-
gen op. De wens is om van maandag 
tot en met donderdag open te zijn van 
10.00 tot 02.00 uur en vrijdag tot en 
met zondag van 10.00 tot 05.00 uur. 
Wat de CDA fractie betreft beslist 
niet vanaf 10.00 uur, 12.00 uur is al 
vroeg genoeg. De fractie geeft aan op 
zeer korte termijn nog een bezoekje 
te willen brengen bij een speelauto-
matenhal. Het onderwerp staat van-
avond, donderdag 4 juli, wederom op 
de agenda van de raadsvergadering.

Unanieme steun fracties 
voor voetbalfusie!
Aalsmeer - Ze moesten er donder-
dagavond 27 juni of was het vrijdag-
ochtend 28 juni wel even op wachten, 
de vertegenwoordigers van de voet-
balverenigingen VVA, RKAV en JAU, 
maar uiteindelijk konden ze huis-
waarts keren in de wetenschap dat de 
gewenste fusie doorgang kan vinden 
en dat zij op één gezamenlijk complex 
kunnen gaan voetballen. Het benodig-
de krediet van ruim 3,7 miljoen euro 
werd beschikbaar gesteld. Om het ge-
wenste complex te kunnen gaan re-
aliseren dient een stuk grond aange-
kocht te worden en waterwegen die-
nen te worden verplaatst om twee 
extra natuurgrasvelden aan te leg-
gen. Tevens worden twee bestaande 
natuurgrasvelden omgebouwd naar 
kunstgrasvelden en daarnaast komen 
er extra kleedruimten bij. De fusiever-
eniging realiseert zelf een clubgebouw 
in twee lagen. Verder zal de parkeer-

voorziening opnieuw worden ingericht 
en uitgebreid zodat er voldoende par-
keerplaatsen beschikbaar zijn. De drie 
verenigingen gaan nu met het defi-
nitieve ontwerp en de afspraken over 
de financiën terug naar hun leden om 
een definitieve toestemming te verkrij-
gen voor de fusie. Verder gaan ze aan 
de slag om kapitaal te vergaren. Als de 
fusievereniging (juridisch) een feit is, 
kunnen de werkzaamheden worden 
aanbesteed. De centralisatie van de 
voetbalverenigingen is een eerste stap 
in een groot project in de Hornmeer en 
andere deelprojecten hierin zijn de re-
alisatie van een nieuwe school op het 
huidige hoofdveld van VVA en de rea-
lisatie van een vierde sporthal, de her-
inrichting en renovatie van het Horn-
meerpark en woningbouw op de vrij-
gekomen schoollocaties van De Weg-
wijzer in de Roerdomplaan en de 
Hoeksteen in de Ophelialaan.

Mooi bedrag voor Ouderendag 
Aalsmeer - De Stichting Ouderen-
dag Aalsmeer en Kudelstaart ontving 
vrijdag 28 juni een bedrag van 3850 
euro van de Rabobank uit de B(l)
oeiende Ledenbank actie. Deze ac-
tie werd mogelijk gemaakt door het 
Rabobank Coöperatiefonds. Hier-
mee steunen ze lokale verenigin-
gen en stichtingen in hun werkge-
bied. In dit fonds wordt jaarlijks een 
deel van de winst gestort. In de B(l)
oeiende Ledenbank-actie wordt alle 
leden de mogelijkheid geboden om 
één stem per persoon uit te bren-
gen op een project. Elke stem is 25 

euro waard voor het project waarop 
gestemd is. Eén van de geselecteer-
de projecten was de Stichting Oude-
rendag Aalsmeer en Kudelstaart, die 
ieder jaar een gezellige middag or-
ganiseert voor ouderen in de burger-
zaal. In de B(l)oeiende Ledenbank 
actie kreeg de Stichting Ouderendag 
Aalsmeer en Kudelstaart 154 stem-
men. Dat betekende dus 3850 euro. 
Een heel mooi bedrag waar het be-
stuur van de Stichting heel blij mee 
is. Het bedrag wordt ingezet voor de 
organisatie van de middag voor ou-
deren in november. 





Nieuw elan voor wijkgericht werken
Zélf als bewoners aan de leefbaarheid van de wijk werken en minder 

bij de gemeente neerleggen. Een andere overlegstructuur met ge-

meente en professionals en werken aan bekendheid en draagvlak in 

de wijk door de inzet van sociale media. Dat zijn een paar grote veran-

deringen in het wijkgericht werken die sinds 2011 zijn gerealiseerd. 

In samenwerking met het 
wijkoverleg, geïnteresseerde 
bewoners, de Politie, woning-
bouwvereniging Eigen Haard 
en het welzijnswerk Aalsmeer 
organiseert de gemeente 
periodiek een wijkschouw 
(wijkwandeling). Dit voorjaar 
gebeurde dat al in Aalsmeer 
Oost en Aalsmeer-dorp, de 
andere wijken volgen binnen-
kort.

In 2011 zijn de oude wijkraden 

veranderd in wijkoverleggen. 

Bewoners kunnen elkaar daar 

makkelijker ontmoeten en van 

gedachten wisselen over de buurt. 

Enkele actieve bewoners, die 

samen het bestuur van een wijk-

overleg vormen, nemen daarin 

het voortouw. Ongeveer eens 

in de drie maanden vindt zo’n 

wijkoverleg plaats. Wilt u weten 

wanneer zo’n overleg in uw wijk 

plaatsvindt? Kijk dan in de Nieuwe 

Meerbode of op de website van 

de gezamenlijke wijkoverleggen. 

Deze kunt u vinden op:

www.wijkoverlegaalsmeer.nl 

Werkgroepen
De wijkoverleggen hebben ook 

werkgroepen, enkele voorbeelden 

daarvan zijn: het Seringenpark, 

het Hornmeerpark, de braak-

liggende terreintjes in Proosdij 

Kudelstaart en tenslotte verkeers-

overlast in Oost en rondom de 

scholen in Kudelstaart. 

Samen voor elkaar
Veel bewoners willen best zelf iets 

voor hun buurt doen. Zoals hun 

eigen wijk schoonhouden. 

Meld u aan als Supporter van 

Schoon en maak gebruik van de 

materialen die beschikbaar zijn 

(vuilniszakken, prikkers e.d.) kijk 

op www.supportervanschoon.nl . 

Via de servicelijn van de gemeente 

Aalsmeer 0297-3875 75 kunt u 

regelen dat het extra vuilnis uit 

de schoonmaakactie opgehaald 

wordt door de Meerlanden. 

Voorbeelden van activiteiten van zes Aalsmeerse wijkoverleggen 

”Hier zijn we trots op!”

Verbeter de Buurt, begin bij je 
jezelf.
Heeft u iets te melden over uw 

buurt? Ga dan naar: 

www.Aalsmeer.nl Klik bij contact-

gegevens op Contactformulier/

servicelijn.  U kunt ons ook bellen: 

0297-387575. 

En er is nu een leuke nieuwe 

manier om iets te melden. Ga 

op de homepagina naar ‘Mijn 

Wijk’ (rechtsonder). Klik daar op 

‘Verbeter de Buurt’. Plaats dan 

een punaise op de plek waarover 

Wijkschouw

Wijkgericht werken, hoe gaat 
dat in de praktijk? Dat wilden 
we wel eens uit de eerste hand 
weten. Dus vroegen we een drie-
tal bestuursleden of ze daarover 
met wethouder Gertjan van der 
Hoeven van gedachten wilden 
wisselen. Op de allereerste 
mooie zomermiddag zaten wij 
daardoor binnen in het gemeen-
tehuis. 

Buiten was het dus al lekker 

warm, binnen leidden de me-

ningen gelukkig niet tot ver-

hitte discussies. De uitgenodigde 

bestuursleden waren het over het 

algemeen met elkaar eens. Ilka 

van Houwelingen, bestuurslid 

van het wijkoverleg in Stommeer; 

Arie van Doorn, voorzitter van 

Hornmeer en Lex Markestein, 

penningmeester in Kudelstaart 

waren alle drie behoorlijk positief 

over het nieuwe wijkgericht wer-

ken. Ilka: ‘Het zorgt ervoor dat 

mensen zelf meer de problemen 

aanpakken en minder denken 

‘Ik meld even iets waar ik mee 

zit, dan wordt het wel opgelost’. 

Arie:’Het is minder zeuren en 

meer meehelpen.’ Lex: ’We zijn 

geen praatpaal meer waartegen 

mensen komen klagen. We geven 

advies en zorgen ervoor dat 

mensen weten waar ze geholpen 

kunnen worden.’

Gertjan vraagt de bestuursleden 

hoe ze bij het  wijkoverleg terecht 

zijn gekomen.

Arie: ‘Ik ben nu gepensioneerd, 

maar ik heb een hoop bestuurs-

ervaring. Toen het wijkbestuur er 

mee stopte, werd ik gevraagd. Ik 

moest er wel even over nadenken, 

maar het leek me een belangrijke 

taak. Ik was altijd al geïnteres-

seerd in het wel en wee van de 

wijk. Je moet ook wel betrokken 

zijn want anders heeft het 

geen zin.

Ilka vond ook dat ze haar steentje 

bij moest dragen. Ze kwam bij het 

overleg door een bestemmings-

plan waar de buurt zes jaar gele-

den geen heil in zag. ‘We hebben 

toen een actiegroepje opgericht 

en zijn er in geslaagd om het plan 

tegen te houden.

Dat er naar je geluisterd wordt, 

geeft een goed gevoel. En toen 

dacht ik: Ik kan wel eenmalig 

zo’n actie voeren, maar ik kan 

ook gewoon voor een langere tijd 

mijn bijdrage leveren. En zo is het 

gekomen.’ 

Lex: ’Ik ben altijd nieuwsgierig 

naar wat er om me heen gebeurt 

en op deze manier kun je er ook 

echt iets aan doen. Kudelstaart 

is natuurlijk behoorlijk af, maar 

toch is er nog van alles wat ietsje 

beter kan. Plus… en dat is ook 

wel aardig, je vergroot je netwerk 

door met anderen samen te 

werken.’

Gertjan vraagt wat er nog moet 

veranderen.

‘We zijn toch nog een beetje wol-

lig soms, dan duurt zo’n avond 

best lang,’ zegt Arie. ‘Daarom 

hebben we nu een vaste eindtijd. 

Dan gaan we een biertje drinken 

en kun je in ontspannen sfeer nog 

het een en ander bespreken.

Ilka vindt het jammer dat Face-

book en Twitter niet echt

van de grond komen. ‘Gelukkig 

hebben we van tweehonderd ge-

interesseerde buurtbewoners het 

mailadres, dus die kunnen we wel 

makkelijk op de hoogte houden.’ 

Lex vindt dat er in verhouding 

weinig jongeren actief zijn. ‘Maar 

ik begrijp het ook wel, ze hebben 

gewoon minder tijd.’ Alle drie 

vinden ze het jammer dat betrok-

kenen, zoals woningbouwvereni-

gingen en politie nu niet meer 

Actief worden in de wijk?
De besturen nodigen u van harte uit om hun wijkoverleggen bij te 
wonen. U kunt daar gewoon alleen luisteren naar wat uw medebewo-
ners met elkaar bespreken, maar misschien hierin ook een actievere 
rol spelen. Weet in ieder geval dat u hier van harte welkom bent!

Wijkoverleg Aalsmeer-Oost

Primeur nieuwe wijkschouw 
voor Oost 
40 wijkbewoners fi etsten mee 

in de wijkschouw van Aalsmeer-

Oost om aandachtspunten op 

het gebied van schoon, heel en 

veilig aan te geven. De deelne-

mende bewoners waren enthou-

siast over deze nieuwe vorm van 

participatie. De voornaamste 

knelpunten waren te hard 

rijden in Catharina Amalialaan 

en Snoekbaarsstraat. Ook het 

parkeren en het onderhoud van 

het groen werden genoemd als 

knelpunten.

Eerste dodenherdenking bij 
nieuw monument  Aalsmeer-
Oost 
Korte tijd na de (her)plaatsing 

van het oorlogsmonument in 

Nieuw-Oosteinde heeft het 

wijkoverleg Aalsmeer-Oost op 4 

mei de eerste dodenherdenking 

georganiseerd. Honderd belang-

stellenden kwamen naar deze 

bijeenkomst, die voortaan ieder 

jaar georganiseerd zal worden.

Wijkoverleg Oost 

De Mikado, Cath. Amalialaan, 

aanvang 19.30 uur

23 september en 18 november 

2013

wijkraadoosteinde@gmail.com

Voorzitter: Sem van Hest

Secretaris: Marcel de Nijs

Wijkoverleg Stommeer                

Nieuwe vissteiger succes voor 
werkgroep Seringenpark
Werkgroep Seringenpark is 

onderdeel van het  wijkoverleg 

Stommeer en deze succesvolle 

werkgroep heeft als doel het in 

oude luister herstellen van het 

Seringenpark. Het park heeft te 

kampen met achterstallig onder-

houd, een slechte drainage en 

als gevolg daarvan het afsterven 

van seringen. Sinds de oprich-

ting heeft de Werkgroep al een 

aantal successen behaald: zoals 

nieuwe bankjes, gesnoeide rozen 

en informatieborden. De aanleg 

van de vissteiger is het volgende 

succes voor de werkgroep in 

het kader van het herstel van 

het Seringenpark. De gemeente 

start binnenkort een onderzoek 

naar mogelijke verbeteringen 

in de waterhuishouding van het 

park.

Wijkoverleg Stommeer

Gebouw Seringenhorst, 

Parklaan 27, aanvang 19.30 uur

24 september en 20 november 

2013

wrstommeer@gmail.com 

Voorzitter: vacant

Secretaris: Rob Lutgerhorst

Dorpsraad Kudelstaart                  

Vreugdevuur
De dorpsraad Kudelstaart is blij 

met het goed geslaagde vreug-

devuur dat tijdens Oud en Nieuw 

samen met de jeugd is georga-

niseerd. Door de gezamenlijke 

organisatie konden er goede 

afspraken worden gemaakt met 

de jongeren.

Schoonmaken doe je samen
Samen met leerlingen van de

RK Antoniusschool heeft de

Dorpsraad Kudelstaart het hele 

gebied vanaf de Rietlanden 

tot en met het winkelcentrum 

schoongemaakt. Deze schoon-

maakactie werd zeer gewaar-

deerd door de buurtbewoners.

Dorpshuis Kudelstaart, 

Kudelstaartseweg, 

aanvang 20.00 uur

11 september en 13 november 

2013

dorpsraadkudelstaart@hotmail.

com

Voorzitter: Robert Uytenbogaardt 

Secretaris: Elien Haspels       

Wijkoverleg Hornmeer                      

Wateroverlast op korte en lange 
termijn aanpakken 
Het Hornmeerpark kampt met 

wateroverlast als gevolg van 

de lage ligging van het park 

en bovendien heeft het park 

achterstallig onderhoud. Een 

werkgroep van het wijkoverleg is 

samen met  de gemeente actief 

om op de korte en lange termijn 

de problemen zo goed mogelijk 

op te lossen. Een korte termijn-

oplossing was kortgeleden het 

bestrooien van de paden met 

houtsnippers. 

Wijkoverleg Hornmeer

Buurthuis Hornmeer, Roerdom-

plaan, aanvang 19.30 uur

25 september en 11 december 

2013

wijkraadhornmeer@hotmail.

com

Voorzitter: Arie van Doorn

Secretaris: Sonja Knol

Wijkoverleg Dorp    

Het straatbeeld nog mooier
Het wijkoverleg Dorp heeft en-

kele concrete acties gedaan ter 

verfraaiing van het straatbeeld 

in het dorp. De Seringenstraat 

en het Weteringplantsoen heb-

ben bollen en plantjes gekregen. 

Bij de bibliotheek in de Markt-

straat is een mooie nieuwe boom 

geplant ter vervanging van een 

gekapte zieke kastanjeboom.

Wijkoverleg Dorp

De Binding, Zijdstraat, aanvang 

19.30 uur

30 september en 25 november 

2013

wijkraaddedorper@hotmail.com

Voorzitter: Dick de Geus 

Secretaris: vacant

Buurtvereniging “Ons aller 
Belang”Uiterweg

Werken aan facelift Uiterweg-
gebied
Er wordt hard gewerkt aan een 

toekomstvisie voor de Uiter-

weg en de plasoevers. Zowel 

gemeente als jachthavenbezit-

ters, watersportverenigingen, 

natuurorganisaties, kwekers als 

bewoners werken samen aan 

dit nieuwe toekomstbeeld. Het 

nieuwe toekomstbeeld is nodig 

oa vanwege het vertrek van vele 

seringenkwekers en de kansen op 

het gebied van toerisme en re-

creatie. De Buurtvereniging ‘Ons 

aller belang”is nauw bij betrok-

ken bij deze ontwikkelingen.

Buurtvereniging

‘’Ons Aller Belang’’ (Uiterweg)

klaasjoren@seringen.nl 

Voorzitter: Klaas Joren

Secretaris: Jelle Lingsma    

Arie: ‘We hebben de bomen langs 

de Mozartlaan grotendeels kun-

nen behouden. Die zouden gekapt 

worden maar die konden toch, 

afgezien van de zieke, blijven 

staan. We  maken plannen om iets 

aan de vereenzaming van ouderen 

te doen. En we hebben een geel-

tjesavond (van die plakpapiertjes) 

georganiseerd waarbij iedereen 

zijn ideeën over ons gebied naar 

voren kon brengen. We houden 

ons verder bezig met zaken zoals 

de toename van het verkeer.’ 

Ilka: ‘We praten mee over de 

wateroverlast die soms ontstaat. 

Zaken als een voetbalkooi. Maar 

ook nieuwbouw van project &2=1. 

Een van de leukste dingen die we 

hebben aangepakt, is het Serin-

genpark. Je krijgt dan samen met 

de werkgroep met zoveel dingen 

te maken: drainage, bemesting, 

het vervangen van de seringen 

maar ook het voordragen van het 

park als gemeentelijk monument. 

Het is nog niet klaar, maar het 

wordt met de dag mooier en het 

park is inmiddels een gemeente-

lijk monument.’  Lex: ‘We hebben 

wat last van jeugdgroepen in 

Kudelstaart, dat zijn golfbewegin-

gen. Positief is dat we samen met 

jongeren een oud en nieuwfeest 

hebben georganiseerd, dat was 

een groot succes. Er is ook aardig 

wat braakliggend gebied, waar 

ooit huizen moeten komen, maar 

waar we nu samen een tijdelijke 

bestemming voor bedenken.’

Gertjan sluit de bijeenkomst af 

met de conclusie dat de sfeer wel 

degelijk ten positieve is veranderd 

de afgelopen twee jaar. Hij ziet 

enthousiaste nieuwe bestuursle-

den en de wijkschouwen trekken 

veel bewoners. Gertjan bezoekt de 

komende tijd nog meer wijkover-

leggen, waarschijnlijk samen met 

de nieuwe burgemeester, Jobke 

Vonk. En zo gaan we naar buiten 

waar de weldadige warmte

ons weer in het gezicht blaast.

bij het overleg met de bewoners 

zitten. Zij overleggen nu apart 

met de besturen.

‘Hebben jullie wat voorbeelden 

over wat wijkoverleggen doen?’ 

vraagt Gertjan. 

Wijkgericht werken Minder vragen aan gemeente; meer zelf doen

u iets wilt melden. Hier kunt u 

ook ideeën kwijt die u heeft om 

de buurt beter te maken. Zijn er 

genoeg mensen het eens met uw 

idee dan gaan wij er samen met 

buurtbewoners mee aan de slag 

en kijken of het haalbaar is. 

In Kudelstaart is een mooi voor-

beeld te zien van een idee dat is 

uitgevoerd. Kinderen vroegen 

via ‘Verbeter de Buurt’ of een 

stukje braakliggende bouwgrond 

een trapveldje kon worden. 

Een aantal bewoners werkte het 

idee verder uit. Nu is daar een 

mooi speelgebied.

v.l.n.r.: Gertjan van der Hoeven, Ilka van Houwelingen, Lex Markestein en Arie van Doorn
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Getuigen gezocht!
Bankje vissteiger vernield
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni 
is het bankje op de vissteiger langs 
de Molenvliet volledig vernield. Voor 
de werkgroep Behoud Seringenpark 
e.o. een enorme teleurstelling. De-
ze heren en dames zetten zich met 
veel enthousiasme in en, voorals-
nog, met positief resultaat voor het 
herstellen van het Seringenpark en 

omgeving. Vreselijk vinden ze dit 
vandalisme. De steiger is geschon-
ken door het Eigen Haardfonds en 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Zijn er bezoekers of voorbijgangers 
die iets van hebben gemerkt of ge-
zien? Neem dan contact op met de 
politie van Aalsmeer via 0900-8844. 
De werkgroep heeft aangifte ge-
daan.

Zelf gemeentegras maaien voor 
buurtfeest Dorpshaven Noord
Aalsmeer - Op zaterdagavond was 
het in Dorpshaven Noord een gezel-
lige boel tijdens het eerste buurt-
feest. Gelijk na lancering van het 
idee waren er meteen enkele en-
thousiaste mensen die bereid wa-
ren om de voorbereidingen te tref-
fen. Gemiddeld woont iedereen hier 
nu 15 maanden en werd het wel 
eens tijd om elkaar wat uitgebreider 
te spreken. Het weer zat mee en de 
stemming kwam er meteen al goed 
in. Jasper en Joris Leegwater zorg-
den voor de muzikale ondersteu-
ning. De opkomst was 90% van de 
bewoners. Kinderen speelden met 
elkaar en weten nu ook wie ach-
ter welke voordeur woont. Het vlees 
werd centraal ingekocht, maar de 
salades werden zelf gemaakt, ie-
der met zijn eigen specialiteit. De 
drank werd zelf meegenomen, maar 

er werd al heel snel met iedereen 
gedeeld en er is geen onvertogen 
woord gevallen. Na het feest hielp 
iedereen met opruimen en was het 
veldje weer zo aan kant, net zo net-
jes als daarvoor, alhoewel… Twee 
dagen er voor stond het gras nog 80 
centimeter hoog. Ondanks de vele 
verzoeken die verschillende buurt-
bewoners gedaan hebben bij de ge-
meente om het gras te maaien, is dit 
niet gebeurd. Uiteindelijk hebben 
twee buurtbewoners donderdag-
avond zelf het gras gemaaid en ei-
genlijk voelt dit best bedonderd. Het 
is wel verplicht om een vergunning 
aan te vragen en hiervoor 6 kantjes 
in te vullen, maar enig support, ho 
maar! Alle bewoners verdienen een 
grote pluim, want het veld is netter 
dan daarvoor en wie kan dat na een 
feestje zeggen?

Lange zit voor college en fracties
(Be)Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
Beraad en Raad op donderdag 27 
juni kan in de boeken bijgeschre-
ven worden onder het kopje ‘een 
lange zit’. Na bijna zes uur kon bur-
gemeester Jopke Vonk-Vedder om 
01.53 uur met een forse hamerslag 
het einde aankondigen, in de we-
tenschap dat er twintig agendapun-
ten (negen in het Beraad en elf in 
de Raad) de revue waren gepas-
seerd. De behandeling gericht op 
het instemmen met de jaarrekening 
2012, de begrotingswijziging 2013-
1 en het kennisnemen van de pri-
maire begroting 2014 van de Ge-
meenschappelijke Regeling Am-
stelland en de Meerlanden leverde 
geen vragen op en besluitvorming 
volgde later op de avond. De behan-
deling en de besluitvorming gericht 
op het instemmen met opheffing 
van de bestaande gemeenschap-
pelijke regeling openbare gezond-
heidszorg Amstelland en het aan-
gaan van een nieuwe overkoepe-
lende gemeenschappelijke regeling 
GGD Amsterdam-Amstelland lever-
de geen weerstand op. De behan-
deling en de besluitvorming gericht 
op het instemmen met een nieuwe 
bestuursvorm van de Stichting AU-
RO (Aalsmeer, Uithoorn, De Ron-
de Venen) voor openbaar onder-
wijs per 1 augustus leverde een mo-
tie op. Deze motie werd ingediend 
door de fracties van CDA, PACT en 
AB waarin het college wordt opge-
roepen er voor zorg te dragen dat 

de gemeenteraden van de drie ge-
noemde gemeenten het goedkeu-
ringsrecht over de begroting en het 
stemmingsrecht over de jaarreke-
ning van AURO blijven behouden. 
Volgens de VVD-fractie komt dit 
vanzelf terug als het onverhoopt mis 
gaat en de motie krijgt daarom geen 
steun. Wel is er raadsbrede steun 
voor het besluit. 

Bestemmingsplan Hornmeer
Wat de vaststelling van het bestem-
mingsplan Hornmeer betreft werd 
duidelijk dat er weinig vraagtekens 
zijn en besluitvorming vond dan ook 
raadsbreed plaats en dat gold even-
eens voor het afgeven van een ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen voor de bouw van een bedrijfs-
verzamelgebouw op het perceel 
Aalsmeerderweg 239. De benoe-
ming van de leden voor de Commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit en het vast-
stellen van de Bouwverordening 
gemeente Aalsmeer 2013 moest 
schriftelijk plaatsvinden. Het gaat 
immers om personen en de voor-
gedragen personen werden una-
niem gekozen. Het vaststellen van 
de basistarieven voor huishoudelij-
ke verzorging leverde ook geen pro-
blemen op. Het vaststellen van de 
jaarstukken 2012 inclusief de toe-
lichting en de daarmee samengaan-
de financiële gevolgen en de reac-
tie van het college op de aanbeve-
lingen konden eveneens op goed-
keuring rekenen. 

Aanmodderen met bagger in sloten
Eindelijk, het gaat gebeuren! Na al 
die jaren gaat er gebaggerd wor-
den in de sloten in Kudelstaart. Dit 
zou eens tijd worden, want gelukkig 
is de visstand niet gedecimeerd na 
3 jaren strenge winters. Nu je bijna 
over de bagger kan lopen, gaat het 
er uit. Beter laat dan nooit, denk je 
dan. De visstand zal wel enige jaren 
slecht blijven, maar goed,dat her-
stelt wel weer, hoop ik. Vorige week 
de mannen eens aangesproken, die 
de bagger eruit aan het halen wa-
ren. Ik was toch wel benieuwd hoe 
diep het zou worden. En of dit de 
waterhuishouding in het algemeen 
ten goede zou komen. De bes-
te man had daar maar 1 antwoord 
op. Zinloos. Dat was nou net waar 
ik niet op zat te wachten. Navraag 
leverde de volgende antwoorden 
op: Er mocht maar tot 80 centimeter 
diep worden gebaggerd, waarmee 
meteen bleek dat ze in het midden 
slechts enkele centimeters van de 
bodem schraapten. Voor een goe-
de waterhuishouding zou hier dan 

minimaal een meter water moeten 
staan, liefst nog iets meer. Gelukkig 
weet ik de reden niet, maar 80 cen-
timeter lijkt mij ook erg weinig en ik 
begrijp het ook niet.
Maar goed, het is in elk geval iets, 
al weet je met deze diepte dat het in 
no time weer ondiep wordt. Enigzins 
blij dat er dan toch wat meer water 
staat zondagavond maar eens een 
hengeltje uitgegooid in het meer-
tje bij het monument in Kudelstaart. 
Wat schetst mijn verbazing: De eer-
ste 2 à 3 meter uit de kant staat er 
nog steeds maar 50 tot 60 centime-
ter water en op sommige delen kan 
je gewoon de bodem nog zien (20 à 
30 centimeter diep). Ik begrijp hier 
helemaal niets van en vind het ei-
genlijk weggegooid geld. Maak de 
boel meteen minimaal een meter 
diep, want dit is gewoon aanmod-
deren!
 
P de Bruijn
Edisonstraat 48, Kudelstaart.
paulbruijn@planet.nl. 

ingezonden

Robbert-Jan van Duijn lijsttrekker 
CDA bij gemeenteverkiezingen
Aalsmeer - Robbert-Jan van 
Duijn is de lijsttrekker van het CDA 
Aalsmeer bij de verkiezingen voor 
de gemeenteraad op 19 maart 2014. 
Beoogd kandidaat voor het wet-
houderschap in de coalitie die dan 
wordt gevormd is Ad Verburg, de 
huidige wethouder van het CDA. Dit 
werd bekend gemaakt en met ap-
plaus bekrachtigd tijdens de alge-
mene vergadering van de partij op 
26 juni in Kudelstaart. Van Duijn be-
nadrukte in zijn eerste toespraak 
het belang van samenwerking en 
‘samenredzaamheid’. Gastspreker 
was Jelle Beemsterboer, die met het 
CDA vorig jaar de verkiezingen won 
in Schagen. Met meer dan dertig le-
den en belangstellenden waren bij-
na alle stoelen van Grandcafé ‘t Po-
dium in Kudelstaart op 26 juni be-
zet. De benoeming van Robbert-Jan 
van Duijn (26) was het slotstuk van 
een boeiende bijeenkomst, waarin 
naast het succesverhaal over Scha-
gen ook de politieke actualiteit werd 
besproken. ”Het CDA is een mooie 
club. Niet ik, maar samen met u 
gaan we de verkiezingen winnen’’, 
waren de afsluitende woorden van 
Robbert-Jan van Duijn in de speech 
waarin hij het lijsttrekkerschap aan-
vaardde. Hij gaf een toelichting op 

het begrip ‘samenredzaamheid’. “Ik 
heb een hekel aan het begrip zelf-
redzaamheid. Het gaat niet om in-
dividuen en het gaat ook niet om de 
overheid. Het gaat wel over mensen, 
gezinnen en de verbanden waarin 
we met elkaar samenwerken. Zoals 
clubs, kerken en verenigingen. Sa-
men kunnen we het redden.’’ Van 
Duijn is het jongste raadslid van 
de gemeenteraad van Aalsmeer en 
heeft inmiddels drie jaar ervaring. 
“Ik heb aanvankelijk best getwijfeld 
of ik lijsttrekker zou willen worden. 
Maar de belangrijkste reden dat 
bent u en dat zijn jullie’’, sprak hij 
de CDA-leden toe. Namens het be-
stuur gaf Christiaan Keijzer een toe-
lichting op de gevolgde procedure 
bij de samenstelling van de kandi-
datenlijst en ging Annik van Berlo-
Van Keer in op het CDA-program-
ma voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Fractievoorzitter 
Jaap Overbeek, wethouder Ad Ver-
burg en voorzitter Hermen de Graaf 
behandelden actuele politieke on-
derwerpen. Johan Venema en Sietze 
Fokkema konden als kascommissie 
tijdens het formele gedeelte van de 
jaarvergadering melden dat boek-
houding van CDA-penningmeester 
Arie de Vos in orde was. 

Robbert-Jan van Duijn als nieuwe lijsttrekker van het CDA Aalsmeer krijgt 
bloemen van de  bestuursleden Christiaan Keijzer (links) en Hermen de Graaf.

Wijkagenten nu 
ook op twitter!
Aalsmeer - Natuurlijk gaat ook de 
politie met haar tijd mee. Alle wijk-
agenten hebben zich aangemeld 
voor twitter en zijn inmiddels aar-
dig actief op dit medium. Op twit-
ter informeren de buurtregisseurs 
volgers over hun werkzaamheden, 
melden zij actuele zaken die spelen 
in de verschillende wijken en ge-
ven ze tips met betrekking tot voor-
komen van diefstallen. Natuurlijk 

Op het terras 
met fractie AB 
Aalsmeer - Komende donderdag 
4 juni is alweer de laatste raadsver-
gadering voor het zomerreces. Dat 
betekent ook dat komende zater-
dagmiddag de laatste inloopmid-
dag van de fractie van Aalsmeerse 
Belangen is voor het reces. Dan is 
dat dus ook bij uitstek het moment 
om uw hart te luchten voor uw wel-
verdiende vakantie. Wat wilt u graag 
weten? 
Wat gaat er volgens u helemaal 
fout? Wat zou nu echt eens aan-
dacht moeten krijgen? De fractie 
van AB heeft wel haar ideeën, maar 

Eigenaar gezocht van gouden 
en zilveren sieraden
Amstelveen - De politie Amster-
dam is op zoek naar de eigenaren 
van een aantal gouden en zilveren 
sieraden. Ze zijn mogelijk van wo-
ninginbraak of diefstal afkomstig 
en de politie wil ze graag herenigen 
met de rechtmatige eigena(a)r(en). 
De sieraden zijn op 29 mei in Am-
stelveen aangetroffen bij een 15-ja-
rige jongen. Hij verklaarde de siera-
den een half jaar ervoor te hebben 
gevonden vlakbij het Hilton in Am-
sterdam Zuid. 
Volgens hem hebben ze geen waar-
de en hij liet weten ze te willen ge-
bruiken voor in zijn aquarium. Na 
taxatie blijken de in totaal negen 
sieraden vele malen waardevoller te 
zijn dan de inschatting van de jon-
gen. Het zijn stuk voor stuk gou-
den en zilveren exemplaren, sommi-
ge zelfs massief. Het zijn opvallende 
sieraden, waaronder een grote gou-
den hanger met een doodshoofd, 
een brede zilveren ring met 14 pa-

rels ingelegd en een grote gouden 
ring met een olifantenkop. De sie-
raden zijn te bekijken op de site van 
de politie. Mensen die de sieraden 
herkennen kunnen het tipformulier 
op www.politie.nl invullen of bellen 
met 0900-8844.

is vooral geïnteresseerd in de uwe. 
Komend najaar staat onder ande-
re de aangepaste woonvisie van de 
gemeente op de agenda. De frac-
tie van AB heeft hier uitgesproken 
ideeën over. Maar wat denkt u hier-
van? Vindt u het acceptabel dat het 
aantal sociale huurwoningen struc-
tureel verminderd in Aalsmeer? Ge-
looft u in ‘sociale koop’? Aalsmeer-
se Belangen hoort het graag van u. 
Maar wie over heel andere onder-
werpen wilt praten, is ook van harte 
welkom. Misschien wilt u wel eens 
gewoon komen kennismaken. Ook 
dat kan natuurlijk. Kom aanstaan-
de zaterdag 6 juli naar De Oude 
Veiling in de Marktstraat. AB heft 
graag met u het glas tussen 15.00 
en 17.00 uur. 

wordt twitter ook gebruikt als op-
sporingsmiddel. Het is echter niet 
de bedoeling dat mensen meldin-
gen via twitter gaan doen. Daar is 
112 en 0900-8844 voor. 

Eventueel mailcontact kunnen in-
woners met de wijkagenten krijgen 
via politie.nl/mijn buurt om bijvoor-
beeld overlast of een vernieling door 
te geven. Ga ze volgen en help mee 
aan een veilige buurt:
@polAalsmeerDorp
@polKudelstaart
@polStommeer
@polAalsmeerOost

Regio bestuurders positief over 
convenant arbeidsmigranten
Aalsmeer - Vrijdag 28 juni kwamen 
zo’n 30 deelnemers, waaronder ver-
tegenwoordigers van het bestuur 
van de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, Haarlemmermeer, Nieuw-
koop, Kaag en Braassem, Uithoorn 
en de bestuurlijke vertegenwoordi-
gers van werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, Binnenlandse Za-
ken, woningcorporaties en andere 
regionale huisvesters voor de der-
de maal bij elkaar in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer om te pra-
ten over de huisvesting van EU-ar-
beidsmigranten. Deze conferentie 
werd wederom georganiseerd door 
de gemeente Aalsmeer samen met 
Greenport Aalsmeer en het Ministe-
rie van Binnenlandse zaken. Burge-
meester Jobke Vonk–Vedder open-
de de conferentie met de woorden: 
“De arbeidsmigranten in Aalsmeer 
legden een grotere afstand af dan 
ik heb gedaan. Van Abcoude naar 
Aalsmeer is pakweg 30 kilometer, 
een half uurtje in de auto. Van Kra-
kau naar Aalsmeer is 1.230 kilome-
ter, twee talen en 14 uur in de au-
to verderop. Letterlijk en figuurlijk 
gesproken een heel eind van huis. 
Het is dan ook van groot belang 
dat deze arbeidsmigranten op een 
goede manier kunnen verblijven in 
Aalsmeer en de omliggende regio. 
Hierover moeten we met elkaar af-
spraken maken en deze vastleggen 
in een convenant. Ik ondersteun het 
initiatief van wethouder Rolleman in 
bijzondere mate.” Wethouder Rol-
leman heeft de laatste tijd regel-

matig contact gehad met Minis-
ter Blok. Ook de landelijke politiek 
hecht een groot belang aan een re-
gionale aanpak van de huisvesting 
van EU-arbeidsmigranten. Wethou-
der Rik Rolleman: “Het is erg be-
langrijk dat alle betrokken partij-
en dit convenant ondertekenen om 
een zo breed mogelijk draagvlak te 
krijgen. Met de resultaten van de-
ze derde bijeenkomst kunnen we 
de voorbereidingsfase van het con-
venant afronden en na de zomer de 
vaststelling en ondertekening orga-
niseren. Het convenant gaat gelden 
voor de komende vijf jaar. Dit is een 
prachtig resultaat waar we regio-
naal trots op mogen zijn.” Arbeids-
migranten zijn in drie categorie-
en te verdelen. Short stay, mensen 
die hier kort blijven en hun hoofd-
adres ergens anders hebben. Men-
sen, die langdurig blijven, maar op 
termijn wel weer terug willen naar 
hun geboorteland en mensen die 
zich in Nederland willen vestigen. 
Binnen Greenport Aalsmeer kan er 
ruimte gecreëerd worden voor wo-
ningen voor arbeidmigranten. De 
arbeidsmigranten die hier willen 
blijven wonen krijgen in Aalsmeer 
geen bijzondere positie. Zij zul-
len dezelfde positie hebben als al-
le andere inwoners van Aalsmeer. 
Wethouder Greenport Aalsmeer Ad 
Verburg: “De arbeidsmigranten le-
veren een belangrijke bijdrage aan 
de omzet van Greenport Aalsmeer 
en zijn daarmee dus belangrijk 
voor de Nederlandse economie.”

Ergernis over reclamezuil!
Aalsmeer - Ieder jaar presenteert 
danscafé de Praam zich tijdens 
bandjesavond op de hoek van de 
Zijdstraat en de Weteringstraat. Een 
grote podiumwagen wordt schuin 
neergezet, zodat het publiek vanaf 
drie kanten naar de optredens kun-
nen kijken. Voor de bezoekers, die 
via de Weteringstraat de podium-
plek bereikten, was het dit jaar ech-
ter alleen maar luisteren. De onge-
veer een half jaar geleden geplaats-
te reclamezuil stond heel vervelend 
in de weg. De medewerkers van de 
Praam hebben van alles geprobeerd 
om de zuil te omzeilen, maar helaas 
kon de kar, vanwege onder andere 

voorschriften van de brandweer en 
de politie, niet op een andere plek 
neergezet worden. Dus, dan maar 
achter de reclamezuil bouwen en 
ongewild extra reclame maken voor 
dit keer de staatsloterij. Natuurlijk 
heeft eigenaar Henk Sietsema van 
alles geprobeerd om de reclamezuil 
tijdelijk te verplaatsen. Zes weken is 
hij er liefst mee bezig geweest, maar 
helaas. Voor betaling van een be-
drag van 2900 euro zou actie onder-
nomen worden en dit ging de ca-
fébaas toch echt te ver. Ondanks 
het ‘gedoe’ met de reclamezuil kijkt 
Henk Sietsema terug op een drukke 
en gezellige bandjesavond.
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Niet buiten, maar binnen!
Aalsmeer - Het had een gezel-
lig buitenconcert moeten wor-
den, maar hier wilden de weergo-
den waarschijnlijk niet aan meewer-
ken. Afgelopen vrijdag 21 juni wa-
ren de heren en dames muzikan-
ten van Sursum Corda van plan om 
te trakteren op een optreden in de 
buitenlucht, maar de regen en de 
wind gooiden in deze roet in het 
eten. Doch, niet getreurd. De leden 

van Sursum Corda en de jongens en 
meiden van Jong Sursum sloten het 
seizoen ‘gewoon’ binnen af. In het 
Middelpunt werd een gevarieerd 
programma ten gehore gebracht 
rond het thema ‘Kings of Pop’. Het 
was een beetje vol qua bezoekers, 
maar wel gezellig en volgens de 
muzikanten is er ‘lekker gespeeld’. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Zaterdag bij Crash ’40-’45 
Lezing over opbouw Nederlandse 
luchtmacht voor 2e Wereldoorlog
Aalsmeerderburg – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer or-
ganiseert op zaterdagmiddag 6 ju-
li een lezing over de opbouw van de 
militaire luchtvaart afdeling in Ne-
derland in de jaren voor de Twee-
de Wereldoorlog. Dit ter gelegen-
heid van het 100-jarig jubileum van 
de Koninklijke Luchtmacht. De heer 
Dick Weber zal vertellen hoe in de 
circa vijf jaren voor 1940 werd ge-
werkt aan het ontwikkelen van een 
Nederlands luchtwapen. Politieke 
omstandigheden (de gebroken ge-
weertje beweging) en een gebrek 
aan de besluitvaardigheid van de 
toenmalige Nederlandse regering, 
leidden er toe dat er grote achter-
standen ontstonden in die ontwik-
keling. Zuinigheid en een geloof in 
het handhaven van de Nederland-
se neutraliteit ondanks de toene-
mende politieke spanningen vanaf 
het begin van de jaren dertig, zorg-
den er voor dat er op 10 mei 1940 
een onvoldoende voorbereid Wapen 
der Militaire Luchtvaart stond dat 
er desondanks in slaagde behoor-
lijk tegenstand te bieden aan een 
grote overmacht. De Duitse Luft-
waffe werd grote verliezen toege-
bracht tot Generaal Winkelman zich 
op 15 mei 1940 na het bombarde-
ment op Rotterdam genoodzaakt 
zag te capituleren. Het Wapen der 
Militaire Luchtvaart werd als ge-

heel onderscheiden met de Mili-
taire Willemsorde. Hoe het allemaal 
zo ver heeft kunnen komen en wel-
ke lessen daaruit moeten worden 
geleerd voor het heden en de toe-
komst, wordt door de heer Weber 
toegelicht.

Fokker D21
Het CRASH Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 heeft in de col-
lectie onder andere een door de or-
ganisatie zelf geborgen wrak van 
een Fokker D21, een jachtvliegtuig 
dat in de meidagen heeft meege-
daan aan de luchtstrijd. De vondst 
en berging van dit toestel hebben 
bij Crash ’40-’45 geleid tot een spe-
cialisatie als het gaat om de lucht-
strijd in die vijf meidagen van 1940. 
Een heldhaftige strijd die in de ge-
schiedschrijving vaak wordt behan-
deld als ondergeschoven kind. De 
reconstructie van de Fokker D21 
nr. 229 is het enige restant in Ne-
derland van het Wapen der Militai-
re Luchtvaart uit de Tweede We-
reldoorlog dat nog als vliegtuig her-
kenbaar is. Het museum is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdrijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Voor meer informatie: 
www.crash40-45.nl. Het museum is 
geopend op zaterdag van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. De lezing begint om 
13.30 uur en zal inclusief pauze, du-
ren tot circa 15.30 uur.

Bij de foto: Fokker D21 piloot Jan Linzel bekijkt op 8 mei 2010 de reconstruc-
tie van het Nederlandse jachtvliegtuig in het CRASH Museum ’40-’45.

Show- en Jachthoornkorps 
naar Musictage Duitsland
Kudelstaart - Zoals elk jaar doet 
het Show- en Jachthoornkorps 
mee aan de Rasteder Musiktage in 
Duitsland. Het festival is een hoog-
tepunt voor de muzikanten van het 
korps. Meer dan 3000 musici uit 

heel Europa en zelfs enkele buiten 
Europa komen jaarlijks bijeen om de 
wedstrijd binnen hun klasse te win-
nen in Rastede. Een heel weekend 
lang vinden de open Europese kam-
pioenschappen plaats. Op het ter-

Gezocht: Breiers voor project 
‘Gebreide Boomgaard’
Aalsmeer - Mee breien aan het 
project ‘De Gebreide Boomgaard’? 
Iedereen, die zich aanmeldt, ont-
vangt een ‘patroon’ met maten en 
adopteert eigen fruitboom of een 
gedeelte daarvan. Zo zullen de brei-
sels passen op de verschillende bo-
men. Hoe je wilt breien, welke ste-
ken, welke patronen, ingewikkeld 
of gewoon recht, daar ben je hele-
maal vrij in. Leef je lekker uit! Ook 
met wie je breit is helemaal vrij, het 
kan met een vriendin, een buur-
vrouw of een kleinkind, jong en oud. 
Het gaat er om dat het samen ge-
maakt wordt en en dat er tijdens de 
Kunstroute in september een bij-
zonder kunstwerk te bewonderen is 
dat door Aalsmeerders is gemaakt. 
Er zijn een paar spelregels. Kleuren 
en kleurencombinaties en hoe je 
die afwisselt en/of combineert is in 
principe ook vrij, met een kleine be-
perking. De kleuren groen en bruin 
zijn verboden, omdat ze tussen al 
dat groen en bruin te veel wegval-
len. De hoofdtint van al de breisels 

is rood! Rood mag zeer breed ge-
interpreteerd worden, dus ook al-
le tinten van rood naar roze, en dan 
van zacht roze tot zuurstok, alle tin-
ten van rood naar geel met alle tin-
ten oranje daar bij en alle tinten van 
rood naar paars mogen gebruikt 
worden. Al deze roden mogen afge-
wisseld worden met blauwen of an-
dere kleurtjes, zolang rood de bo-
ven toon voert! Graag ontvangen 
de initiatiefnemers af en toe een fo-
tootje van de deelnemers met hun 
breiwerk voor het grote breiboek. 
De foto’s kunnen opgestuurd wor-
den naar KarinBorgman@xs4all.nl 
of naar femke_kempkes@hotmail.
com. Aanmelden, bellen hoe gaat, 
breitips delen en wol regelen kan 
via 0297-343663. Begin septem-
ber ontvangen de initiatiefnemers 
graag alle breisels en gaan de bo-
men aangekleed worden. In augus-
tus komen de ‘breiers’ nog een keer 
bij elkaar voor een brei-inn. Het re-
sultaat is dan op de Kunstroute te 
bewonderen. 

Lenie, Tonnie en mevrouw Bijl breien mee. U/jij ook?

Vrijdag op Westeinderplassen
Zeilevenement NRE: 14 
Boten over 5 plassen
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 2 
juli was de ceremoniële start van 
de vijfdaagse zeilrace, het Nationaal 
Regenboog Evenement, in Leider-
dorp en gisteren, woensdag 3 juli, 
was Teylingen de plaats waar de zei-
lers de strijd met elkaar aangingen. 
Vandaag, donderdag 4 juli, wordt 
er gezeild in Kaag en Braassem en 
vrijdag 5 juli kan in Aalsmeer, op de 
Westeinderplassen, genoten wor-
den van dit spektakel en allerlei ac-
tiviteiten die hierbij en de dag er na 
georganiseerd worden. Zaterdag 6 
juli wordt het NRE voortgezet op de 
Vinkeveense Vlassen in De Ronde 
Venen en de slotdag is op zondag 
7 juli in Nieuwkoop. In totaal nemen 
veertien boten deel. 

Gaat de winnaar van vorig jaar, 
Harry Amsterdam (deze keer va-
rend voor Provincie Utrecht en be-
gin juni winnaar van de Skûtsjesi-
len-Schuttevaer-race) weer hoge 
ogen gooien? Of zijn er deelnemen-
de oud-Olympiërs als Marc Blees 
(vorig jaar tweede voor Aalsmeer) 
die hun naam op de Zilveren Re-
genboog willen zien? Pas onlangs 
maakte oud-Olympiër Willem-Nico 

Potma bekend voor provincie Zuid-
Holland te gaan varen. Wat is zijn 
snode plan? En wat denken van de 
ambities van Frans Sluyters die de 
hoofdprijs wil meenemen naar Lei-
den? Of zal de nieuwe mast op de 
#144 van de Nieuwkoopse regen-
boog het resultaat gunstig beïn-
vloeden? Leo Hartman wil met ‘het 
mes op het dek’, zoals hij dat noemt, 
de eindzege meenemen naar Teylin-
gen. Wie het allemaal wil meebele-
ven, kan zelf komen kijken. Het Na-
tionaal Regenboog Evenement is in 
de steigers gezet om het gebied in 
het Groene Hart, niet toevallig mid-
denin het Hollands en Utrechts 
Plassengebied, te promoten. De Ve-
luwe is algemeen bekend, de mees-
te Nederlanders laten het Groene 
Hart links liggen. Onbekend maakt 
immers onbemind? Daar wil het 
NRE – zeer ambitieus - verandering 
in brengen. Dat is ook de reden dat 
gemeenten, provincies en bedrijfs-
leven drie jaar geleden in dit gebied 
de handen ineen sloegen. De race 
groeide de afgelopen drie jaar van 
‘kermisrace’ tot een ‘evenement van 
nationale allure’. En de belangstel-
ling neemt ieder jaar verder toe. 

Open tuinenweekend: Altijd 
een bron van inspiratie! 
Aalsmeer - Kleine tuinen, grote 
‘landerijtuinen’, een moestuin, mo-
derne tuinen, rozentuinen… Je kunt 
het zo gek niet bedenken of je kon 
een type tuin naar keuze het afge-
lopen weekend bezoeken. Dat was 
het weekend waarin Groei & Bloei 
Aalsmeer de ‘Open Tuinen’ orga-
niseerde. Een veelheid aan soor-
ten tuinen, maar met een duide-
lijke overeenkomst: alle tuinenbe-
zitters die hun domein openstel-
den voor publiek zijn in het bezit 
van groene vingers en veel creati-
viteit. Je haalt ze er zó uit, liefheb-
bers die elk vrij uurtje in hun tuin 
aan het werk zijn, die zorgen dat al-
les netjes is en die openstaan voor 
vernieuwing, om hun tuin nóg leu-
ker te maken. Dit soort planten- en 
bloemenminnend volk trekt natuur-
lijk ook publiek dat graag een kijkje 
in andermans tuin neemt. Gewoon 
om zich te vergapen al alle moois, 
maar ook om ideeën op te doen. Of 
om een lekker dagje op pad te gaan 
en intussen veel mensen te spreken. 
De kleine tuinen waren onder meer 
vertegenwoordigd op de Dreef en 
in de Oranjestraat. Op nummer 26 
de rotstuin van Van der Zee. Hier is 
een microberglandschap gecreëerd. 
Détails, daar gaat het in deze tuin 
om. Wie zijn ogen wat langer richt 
op de diverse soorten stenen uit ve-
lerlei landen, ziet tussen deze ‘rot-
sen’ een scala aan plantjes en bloe-
men, dieproze, helgel of zachtblauw, 
zelfs Edelweiss ontbreekt niet. Ber-
gen van mos, maar daartussen zijn 
ook minibomen te vinden, zoals een 
micro-iep. Zowel deze, als de rots-
tuin aan het begin van de Oranje-
straat van Van de Maden trok veel 
bekijks. Dat je slechts een paar vier-
kante meters kunt omtoveren tot 
zo’n uitgebreide tuin met hoogte-
verschillen en begroeide schaduw-
plekjes, verbaasde menig bezoeker. 
De familie Van Veen, wonend aan de 
Dreef 42, houdt van orde, kleur maar 
ook van groen. Het pad van de stoep 
naar de achtertuin is mooi begroeid 
en lijkt wel de weg naar een klein 

paradijs te zijn. Niet groot qua afme-
ting, maar wel heel goed toeven in 
deze verzorgde achtertuin waar de 
oranjegele klimroos de show steelt. 
Op het terras is het bijna vakantie-
vieren met zoveel groen om je heen. 
Mocht het regenen biedt het half 
open, maar overdekt, tuinhuis een 
goed alternatief. De tuin van Wen-
ny Combee en Theo Pothuizen aan 
de Oosteinderweg 352 trekt jaar-
lijks een grote schare bezoekers. Er 
is dan ook veel te zien. Wie helemaal 
naar achteren loopt, richting Hoge 
Dijk wordt steeds verrast. Eerst de 
tuin rond het huis met vakkenwerk, 
schaduwhoekjes, de vijver met kar-
pers dan door de achtertuin bij-
na tegen het met allerlei serviezen 
gevulde theehuisje aan, door naar 
de borders met vaste planten en 
een verzameling van zo’n 80 soor-
ten Dahlia’s. Bekend is ook dat hier 
brocantespulletjes en zink worden 
verkocht voor leuke, kleine prijsjes. 
Ook dat is tuinen kijken! Naast de-
ze tuin kon je een ‘zijweggetje’ in om 
een kleine moestuin te bekijken met 
prachtige grote kolen, bessenstrui-
ken, maar ook snijbloemen in mooie 
kleuren. De tuin van de familie Wer-
twijn op de hoek van de Lijnbaan en 
de Dorpsstraat oogstte veel bewon-
dering. Deze zogeheten cottagetuin 
is groot en van alle markten thuis. 
De tuin ligt aan het water, heeft een 
mooi prieel, een paar prachtige ron-
de grasgazons omzoomd met vas-
te planten op kleur. Vooral diep-
blauw en paars doen het geweldig 
tegen het frisse groen van de ga-
zons. Hier en daar een leuk hoek-
je, paadje en smaakvol intermezzo, 
zoals een tinnen teil die een vijver-
tje blijkt te zijn, compleet met water-
plantjes. Of er vis in zwom kon niet 
worden ontdekt. Wel ontdekt zijn, 
naast deze zes, alle andere deelne-
mende tuinen. Zaterdag iets minder 
druk dan zondag, maar daar had het 
fantastische zomerweer van de laat-
ste weekenddag alles mee te ma-
ken. Open Tuinenweekend, altijd 
een bron van inspiratie!

Geslaagde samenwerking KCA, Bacchus 
en Nieuwe Meer met Summer Jazz
Aalsmeer - Het was dit jaar voor 
het eerst, maar naar het zich laat 
aanzien niet voor het laatst. De 
KCA/Bacchus jazz avonden worden 
al vele seizoenen bezocht door een 
aantal vaste leden van watersport-
vereniging de Nieuwe Meer. Menig 
plaats in Nederland heeft in de zo-
mer zijn eigen jazz festival. Zo niet 
Aalsmeer. Bacchus is de zomer-
maanden meestal dicht en verder 
gebeurt op het gebied van jazz niet 
zo veel in Aalsmeer. Dit jaar zijn de 
handen in een geslagen en hebben 
Henny Essenberg, voorzitter van de 
Nieuwe Meer, Pierre Tuning (KCA) 
en Reinoud Staps (Bacchus) het 
idee opgevat om als try out KCA/
Bacchus Summer Jazz bij de Nieu-
we Meer te lanceren. De datum 
werd toepasselijk gezet op band-
jesavond en plaspop. Voor de ge-
legenheid was tenor saxofonist Ri-
nus Groeneveld gevraagd om met 
een kwartet met mainstream jazz 
een grote doelgroep van luisteraars 
te bereiken. De ervaren Rinus kweet 
zich feilloos van zijn taak. Op Fender 
Rhodes had hij de jonge Marc van 
der Feen meegenomen, De Deen-
se Amsterdammer Peter Bjornild op 
bas en de Italiaanse Amsterdammer 
Roberto Halifi op drums. Om 21.00 
uur zaten de muzikanten op het ter-
ras van de Nieuwe Meer te bespre-

ken wat er die avond gespeeld zou 
worden. Het beloofde , in de traditie 
van de jazz concerten in Bacchus, 
een sessie te worden waarbij het 
muzikaal alle kanten op kon gaan. 
Stairway to Heaven zou hij niet gaan 
spelen, grapte Rinus Groeneveld, 
maar des te verrassender was het 
om het riffje van Smoke On The Wa-
ter terug te horen in het openings-
nummer genaamd blues in C. Het 
kwartet dat elkaar vooral van de 
session avonden uit café Alto kent 
werkte zich speels, swingend en 
met humor door de standards heen. 
Tussen half elf en elf waren er wel 
100 bezoekers op de Nieuwe Meer. 
Na twee sets van een uur was het 
om middernacht gedaan. Het pu-
bliek was tevreden, de organisatie 
was tevreden met het experiment 
en het lijkt erop dat er volgend sei-
zoen wel meer dan 1 Summer Jazz 
gehouden zal worden op de Nieuwe 
Meer. 100 Jazz liefhebbers kan Bac-
chus niet herbergen, maar Pierre en 
Reinoud hopen dat in het Nieuwe 
Seizoen toch 40 à 50 liefhebbers per 
concert de weg naar Bacchus kun-
nen vinden. Het eerste jazz concert 
van seizoen 2013/2014 zal worden 
verzorgd door Katelijne van Otterloo 
op zaterdag 12 oktober.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

recensie

rein van de drafbaan worden muzi-
kanten gejureerd op hun optreden. 
Het Show- en Jachthoornkorps doet 
mee aan de marswedstrijd, hierbij is 
de kwaliteit van het muziek maken 
erg belangrijk. Dit muziekfestival 
duurt drie dagen met een groot pro-
gramma, naast alle muziek komt er 
een enorm vuurwerk, zijn er diverse 
attracties, een kermis en is er zelfs 
een disco. Daarom is het naast de 
muzikale uitdaging ook een gezel-

lig weekend. Natuurlijk willen de le-
den van het korps dit plezier delen. 
Tijdens de jaarlijkse braderie in Ku-
delstaart heeft het Show- en Jacht-
hoornkorps laten zien wie ze is en 
wat ze doet. Op deze manier wordt 
geprobeerd nieuwe leden te wer-
ven. Het korps gezien en geïnteres-
seerd? Een kijkje komen nemen kan 
op vrijdag 12 juli vanaf 19.30 uur bij 
het clubgebouw aan de Bilderdam-
merweg 116. 

Workshop Sursum Corda 
voor muzikale talenten
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda organiseert, ter gelegen-
heid van het 85-jarig jubileum, een 
workshop voor muzikale talenten. 
Altijd al een muziekinstrument heb-
ben willen bespelen, maar het is er 
nog nooit van gekomen? Of vroe-
ger wel eens gespeeld, maar al lang 
niet meer gedaan? Doe mee met de 
gratis workshop ‘Meespelen in één 
dag’ op zaterdag 28 september in 
De Mikado! Onder begeleiding van 
ervaren muziekdocenten worden 
de eerste noten ingestudeerd. Aan 
het einde van de dag wordt er sa-

men met muziekvereniging Sursum 
Corda een concertje gegeven om 
te laten horen wat er die dag ge-
leerd is. De beschikbare instrumen-
ten zijn: Klarinet, dwarsfluit, hoorn, 
trompet, trombone, bariton/eupho-
nium en slagwerk. Er zullen hout, 
-koper en slagwerkdocenten aan-
wezig zijn, De instrumenten worden 
beschikbaar gesteld door de vereni-
ging. Meld snel aan voor de gratis 
workshop op 28 september. Aan-
meldingen kan tot 1 september via 
info@sursum-corda-aalsmeer.nl of 
bel naar 0297-344334. 
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Fietsroute Kudelstaart 
langs acht ambachten
Aalsmeer - Sinds kort is er een 
unieke permanente fietsroute uitge-
stippeld die door Kudelstaart gaat, 
maar waarbij Bilderdam en Vrou-
wenakker tevens worden doorkruist. 
De Amb8route, zoals de initiatief-
nemers het officieel genoemd heb-
ben, is ontstaan naar een idee van 
Leontien Zethof. De Kudelstaart-
se is er al een poos mee bezig en 
is er trots op dat het nu daadwer-
kelijk van de grond is gekomen. Zij 
vertelt: “Het is een route geworden 
van vijftien kilometer, langs de West-
einder, de Drecht en de Amstel. Tij-
dens de fietstocht komt u langs de 
meest uiteenlopende ambachten. 
De acht deelnemende bedrijven zet-
ten hun deuren open, zodat u onder 
andere kennis kunt maken met de 
ins en outs van het palingvissen, het 
telen en kweken van bloembollen, u 
komt langs een beeldeneiland met 
rijke historie, er wordt een potten-
bakkerij aangedaan waar het ver-
vaardigen van de traditionele aard-
beienpot wordt getoond. Ook kunt u 
langs een zeepatelier waar ambach-
telijk bereidde zeep van bijvoorbeeld 
geitenmelk wordt gemaakt. Er is een 
zuivelboerderij op de route, waarbij 
zeker de kraamkamer van de bigge-
tjes niet vergeten moet worden, de 
kunst van het koken wordt geleerd 
in een knus kookatelier en in Bilder-
dam bezoekt u een bijzonder schil-
dersatelier. U ziet wel dat er voor ie-
der wat wils is!” 

Inwendige mens
Aan de hand van een routekaart, die 
voor slechts twee euro vijftig kan 
worden aangeschaft bij alle deel-
nemende bedrijven, wordt u op de 
hoogte gehouden van de omgeving 
en zijn historie. Leontien: “Als u geen 
fiets tot uw beschikking heeft kan er 
bij de plaatselijk rijwielhandel eentje 
gehuurd worden. En wanneer u met 

de auto komt en deze wil parkeren 
kan dat het makkelijkst bij de loswal 
in Kudelstaart. Daar start officieel de 
route, maar u kunt de tocht eigenlijk 
beginnen waar u wilt.” Tijdens de on-
derhoudende ambachtroute wordt 
zeker de inwendige mens niet ver-
geten. In de Theetuin, een theehuis 
op een idyllische stek bij de Tolhuis-
sluis bijvoorbeeld, kan genoten wor-
den van een drankje. Het fantasti-
sche uitzicht krijgt u er gratis en voor 
niets bij. En bij Brasserie Oevers in 
Kudelstaart met een blik op de ha-
ven en de Westeinderplassen kunt 
u eventueel een lekkere lunch nut-
tigen al dan niet op het terras. (Eten 
en drinken niet inbegrepen). Leon-
tien vertelt verder enthousiast dat er 
zich in het aangeschafte boekje te-
vens kortingsbonnen bevinden die 
te gebruiken zijn bij de acht deelne-
mende ambachten. “U kunt de tocht 
individueel ondernemen. Als er ech-
ter meer dan zes personen zich aan-
melden, dan kunnen wij een aan-
gepast programma aanbieden met 
uitgebreidere uitleg. Voor informa-
tie hieromtrent en voor alle deelne-
mers kunt u de website raadplegen 
www.amb8route.nl of bellen met 06-
27257025. De vormgeving van de-
ze website én van de flyer is ove-
rigens belangeloos gemaakt door 
Cinda Raaphorst van 100% in de re-
gio. Zonder alle vrijwilligers had het 
trouwens nooit zover gekomen, dus 
ik ben iedereen zeer dankbaar.” En 
tot slot: “De route kan in etappes ge-
daan worden en is zelfs te bewan-
delen, maar als u per fiets alle am-
bachten bezoekt, overal even rond-
snuffelt en verder geniet van al het 
moois dat het gebied van cultureel 
erfgoed ‘de Stelling van Amsterdam’ 
te bieden heeft, dan bent u zeker al 
een dagje zoet.” 

Door Miranda Gommans

Open water wedstrijd Scheerwolde
Eerste plaats Nina Bellaart
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was Scheerwolde de gastheer van 
het open water circus. Met een 
windkracht 4-5 op de baan met een 
flinke zijwind, een watertemperatuur 
van 16,8 graden en een boven tem-
peratuur van 15,5 graden ging om 
11.00 uur de dag van start met de 5 
kilometer heren en dames vrije slag. 
Margreet van de Pol deed namens 
Oceanus mee en in tegenstelling tot 
de week ervoor scheen er een lek-
ker zonnetje op de baan. Ze wist 
haar race te voltooien in 1.27.10,35 
wat haar een elfde plaats oplever-
de. Rond de klok van 13.00 uur was 
het eerst de beurt aan Arjan Bellaart 
om deel te nemen aan de 1 kilome-
ter vrije slag masters en het was een 
drukte van belang, 50 heren moch-
ten in de best nauwe sloot een plek-
je zoeken om te gaan starten. Het 
werd een race waarbij in het begin 
nogal wat geduwd werd om de juis-
te plek te vinden. Arjan wist na zo’n 
250 meter eindelijk los te komen van 
een drietal heren. Hierdoor verloor 
hij het contact met de koppositie, 
maar werd met een tijd van 13.36,17 
toch tweede in de klasse 40+. Ver-
leden week was Margreet nog be-
vangen door de kou om deel te ne-
men aan de kilometer masters vrije 
slag, maar met dank aan de zon die 
haar snel op warmde ging ze er he-
lemaal voor het werd een 5e plaats 

in een tijd van 17.12,20. Laura Staal 
stortte zich er helemaal op en finish-
te in een tijd van 14.23,73 en werd 
hiermee ook tweede in haar klasse. 
Na de masters was het de beurt aan 
Nina Bellaart, ze had al gezien wel-
ke prijs er te verdienen was en ze 
had haar zinnen er helemaal op ge-
zet. De 250 meter vrije slag, en met-
een vanaf het startsignaal ging ze 
er als een pijl uit de boog vandoor, 
de concurrentie heel goed in de ga-
ten houdend zwom ze een super tijd 
van 5.58,97 bijna een minuut sneller 
dan de week ervoor en werd over-
tuigend eerste. Rond de klok van 
16.00 uur kwamen Arjan en Laura 
nogmaals in actie op de 2500 me-
ter vrije slag. Arjan finishte als ze-
ventiende in een tijd van 33.29,45 
en Laura als veertiende in een tijd 
van 38.28,84. Tijdens dit program-
ma nummer zwom er één zwemster 
de gehele afstand in vlinderslag. Ze 
volbracht deze loodzware race in 54 
minuten, wat een held. Margreet 
eindigde haar dag door nog deel te 
nemen aan een hardloopwedstrijd. 
Ze nam deel aan de Jan Driegen-
loop te Steenwijk van 10,5 kilome-
ter en volbracht deze in de tijd van 
59,31. Uiterst tevreden is iedereen 
huiswaarts gekeerd. Aankomend 
weekend neemt de Oceanus ploeg 
deel aan het NK Open Water in Ap-
peltern.

Mooi debuut Corné Timmer op 
NK Junioren in Eindhoven
Aalsmeer - Op 28, 29 en 30 juni 
vonden de Nederlands Kampioen-
schappen Junioren A/B plaats. Dit 
jaar was Eindhoven Atletiek de or-
ganisator. Corné Timmer, C-junior 
van AV Aalsmeer, is dit jaar al snel 
genoeg geweest om zich te kwali-
ficeren voor deelname aan de 1500 
meter bij de oudere B-junioren op 
zaterdag 29 juni. In een race met 
veel duw- en trekwerk finishte Cor-

né in 4.31.22 minuten op de 1500 
meter en daarmee werd hij tiende in 
de serie. Zoals van te voren was af-
gesproken is dit jaar nog een leer-
jaar voor Corné en kon hij in de 
praktijk ervaren hoe het is om een 
Nationaal Kampioenschap te lo-
pen. Deze ervaring neemt hij dan 
ook mee naar de C-Spelen (offici-
eus kampioenschap voor 14-15 ja-
rigen) eind augustus in Amsterdam.

Corné Timmer links op de foto met startnummer 452.

Ritmische gymnasten Omnia 
nemen deel aan Spartacup
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni vond 
in Dordrecht de Spartacup voor rit-
mische gymnastiek plaats. SV Om-
nia ging hierheen met acht meis-
jes, juryleden Monique Rommerts 
en Lucie Huiskens en trainster In-
grid Hoffscholte. Aan de wedstrijd 
deden niet alleen verenigingen uit 
Nederland mee, maar ook uit Bel-
gië. Als eerste was het de buurt aan 
Edita Oganisjan, in de jongste klas-
se (mini D). Zij liet een nette oefe-
ning zonder materiaal zien en een 
lintoefening, waar helaas een knoop 
in het lint kwam. 
Zij behaalde een 14e plaats. In de 
klasse Hopes D deed Sanne Cle-
veringa mee. Zij liet ook een oefe-
ning zonder materiaal zien, die pri-
ma verliep, en een lintoefening, 
waar ook een knoop in het lint zat. 
Zij eindigde op de 11e plaats. Daar-
na waren Marta Rentenaar en Ana-
hit Oganisjan aan de beurt in Ho-
pes C. Zij hebben speciaal voor de-
ze wedstrijd een oefening zonder 
materiaal geleerd, want die oefe-
ning hebben zij eigenlijk niet. De-
ze oefening voerden ze keurig uit 
en ook de touwoefeningen gingen 
goed. Het deelnemersveld was sterk 
en Anahit werd 11e en Marta 12e. 

Na de lunch mocht Juliet Oganisjan 
haar hoepel- en lintoefening laten 
zien. De hoepeloefening verliep re-
delijk goed, totdat er een grote val-
fout kwam. De lintoefening is las-
tig en verliep helaas ook niet hele-
maal foutloos. In deze categorie was 
het aantal deelneemsters klein: Ju-
liet eindigde op een 2e plaats. Tot 
slot was het de beurt aan de seni-
oren, waar Manon van der Ploeg, 
Natasja Rommerts en Ilse Huis-
kens namens SV Omnia deelna-
men. Ilse begon met een prachtige 
baloefening en liet daarna een wat 
ingehouden lintoefening zien. Na-
tasja begon goed met een flitsende 
knotsoefening, waarin zij alle grote 
gooien ving. Helaas verliep de bal-
oefening niet helemaal naar wens. 
Manon begon met lint en die oefe-
ning verliep netjes. Ook de hoepel-
oefening ging goed, maar een gro-
te risicogooi mislukte en daarna was 
de concentratie wat minder. In deze 
sterke categorie eindigde Ilse als 2e, 
Natasja als 8e en Manon als 9e. Na 
de wedstrijd was er nog een ban-
ket voor de gymnasten, trainsters en 
juryleden en werden er kleine ca-
deautjes uitgewisseld. Het was een 
lange, maar leuke dag in Dordrecht. 

Rijvereniging Funny Horse
Lisa Dieleman clubkampioen
Aalsmeer - Op zondag 30 juni zijn 
bij manege en rijvereniging Funny 
Horse voor de 25e keer de clubkam-
pioenschappen verreden. De weers-
omstandigheden waren perfect en 
ruim 110 deelnemers streden in 
10 klassen om de bekers en linten. 
Voor alle kampioenen was er tevens 
een waardebon voor een paarden-
sieraad, te maken van het haar van 
de lievelingspony.
Het was een gezellige dag waarop 
ook een winkeltje, snackwagen en 
terrasjes niet mochten ontbreken.
Volgende week is er nog het pony-
kamp en daarna stoppen de lessen 
voor de groepen voor 5 weken.. Na 
de vakantie starten er weer nieuwe 
groepen. Voor informatie: www.fun-
nyhorse.nl. Bij de beginners behaal-
de Charlotte Dreese met Simone 
de hoogste eer. Op twee Kimberley 
Kuin met Mando De vaardigheids-
proef is gewonnen door Amy Moen 
die met Isabel 142 punten scoor-
de. Op twee Suus Arendse die met 
Marloes 134 punten behaalde.
FH-B: 1. Tessa Wiersema met Skjoni 
196 en 2. Nienke Hinderks met Fran-
cisca 189. Klasse B manege: 1. Ash-
ley Moolhuizen met Lady 195 en 2. 
Gijs Reurekas met Okki 191. Klasse 
L1 manege: 1. Kiara Karg met Sun-
ny 188 en 2. Hua Easton met Dave 
185. Klasse L2/M1 manege: 1. Lin-

de de Jong met Unieko 217. Klasse 
KNHS AB/B: 1. Rosebelle Dragt met 
Dave 213. Klasse KNHS L1: 1. Tess 
v.d. Bilt met Warinde 211 en 2. Ra-
chel Katjee met Skippy 206. Klasse 
KNHS L2: Lisa Dieleman met Lucky 
Tender 224. Klasse KNHS M1/M2: 
1. Elisa Stroboer met BlingBling 258 
en 2. Zoe Kuintjes met Rocky 231. 
Tot clubkampioen 2013 is Lisa Die-
leman uitgeroepen!

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John wint Orleans en Meer, 
Dirk winnaar Morlincourt
Aalsmeer - Omdat de vlucht van-
uit Orleans van vorige week 24 juni 
uitgesteld werd, kon de uitslag niet 
meer in de Nieuwe Meerbode ge-
plaatst worden. Deze pittige vlucht 
met buien onderweg werd toen glo-
rieus gewonnen door John van Du-
ren uit Amstelveen. Zijn 660 wist de 
afstand van 523 kilometer met een 
gemiddelde snelheid van 1269,426 
meter per minuut te overbruggen. 
In Rayon F met 1177 duiven in con-
cours werd John vierde en lande-
lijk een negende plaats van de to-
taal 5195 duiven die deze dag in 
concours stonden. Jan van Dijk uit 
Aalsmeer werd op deze vlucht twee-
de en Gerard en Lies v.d. Bergen uit 
Kudelstaart derde. Zaterdag stond 
de Midfond vlucht (midden afstand) 
vanuit het Franse Morlincourt op 
het programma en deze vlucht werd 
een prooi voor Dirk Baars uit Ku-
delstaart. De duiven waren om 12.00 
uur gelost, en om 16.30.32 landde 
de 169 bij Dirk op het hok. Met een 
gemiddelde snelheid van 71 kilome-
ter per uur wist hij de overige deel-
nemers ruim voor te blijven. Gerard 
en Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart 
werden tweede en Aad van Belzen 
uit Kudelstaart werd derde, een Ku-
delstaarts onderonsje dus. De jon-
ge duivenvlucht vanuit het Belgi-
sche Meer werd een dag verplaatst 
naar de zondag. De duiven werden 
aldaar om 13.00 uur gelost en de 
vlucht werd gewonnen door John 
van Duren uit Amstelveen. Zijn 312 
werd met 89 kilometer per uur als 
eerste afgevlagd. Wim Wijfje uit De 
Kwakel werd tweede en Comb. van 
Ackooy uit Hoofddorp derde. Hier 
mag wel even vermeldt worden dat 
jeugdlid Tim Rewijk uit De Kwakel 
met zijn 10 jaar met een twaalfde 
plaats in de uitslag menig seniorlid 

de das om deed en een geweldige 
uitslag op papier zette. 
Uitslag vlucht Orleans 24 juni, 102 
duiven en 10 deelnemers: 1. J.H. van 
Duren Amstelveen, 2. J.A. van Dijk 
Aalsmeer, 3. Gerard en Lies v.d. Ber-
gen Kudelstaart, 4. Comb. van Ac-
kooy Hoofddorp, 5. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, 6. W. Wijfje De 
Kwakel, 7. J. Vijfhuizen De Kwakel, 
8. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 9. J. Kluinhaar & Doch-
ter Aalsmeer, 10. W. Grapendaal 
Aalsmeer.
Uitslag vlucht Morlincourt 29 ju-
ni, 193 duiven en 14 deelnemers: 1. 
D. Baars Kudelstaart, 2. Gerard en 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 3. A.J. 
van Belzen Kudelstaart, 4. Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 
5. J.H. van Duren Amstelveen, 6. 
C. van Vliet Kudelstaart, 7. A. v.d. 
Wie Aalsmeer, 8. Comb. van Ac-
kooy Hoofddorp, 9. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, 10. W. Wijfje De 
Kwakel, 11. M. de Block Aalsmeer, 
12. Th. v.d. Wie Aalsmeer, 13. J. Vijf-
huizen De Kwakel
Uitslag vlucht Meer 30 juni, 658 
duiven en 19 deelnemers: 1. J.H. 
van Duren Amstelveen, 2. W. Wijf-
je De Kwakel, 3. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp, 4. Comb. Wiersma Am-
stelveen, 5. Gerard en Lies v.d. Ber-
gen Kudelstaart, 6. C. van Vliet Ku-
delstaart, 7. A.J. van Belzen Ku-
delstaart, 8. Tim Rewijk De Kwakel, 
9. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 10. J. & P. Spook Amstel-
veen, 11. P. v.d. Meijden Aalsmeer-
derbrug, 12. D. van Leeuwen Rijsen-
hout, 13. H. Spaargaren Aalsmeer, 
14. D. Baars Kudelstaart, 15. J.A. 
van Dijk Aalsmeer, 16. J. Kluinhaar 
& Dochter Aalsmeer, 17. M. de Block 
Aalsmeer, 18. A. v.d. Wie Aalsmeer, 
19. J. Vijfhuizen De Kwakel.

Zwemloop in Het Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 juli gaat om 11.00 uur de achtste 
Oosterbad zwemloop van start. Dit 
altijd leuke evenement wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met het 
Multitriatlonteam van zwemvereni-
ging Oceanus. Voor elke leeftijd is 
er een bepaalde categorie. Na een 
gezwommen afstand volgt het hard-
lopen op de Mr Jac. Takkade. Voor 
iedereen is er een aandenken. De 
kosten bedragen slechts 3,50 per 
inschrijving. Inschrijfformulieren en 
informatie over leeftijdsgroepen en 
afstanden zijn beschikbaar op de 

website: www.hetoosterbad.nl. Vori-
ge week werd de nationale Zwem-
vierdaagse gehouden. De echte bik-
kels zwommen hem uit ondanks een 
lage watertemperatuur van circa 
17 graden en dit mag dan ook een 
enorme prestatie worden genoemd. 
Mevrouw L. Oud zwom traditiege-
trouw voor de 25e keer de vierdaag-
se en werd door de voorzitter van 

Het Oosterbad gehuldigd. Het Oos-
terbad is iedere dag open van 13.00 
tot 17.00 uur en bij mooi weer ook ‘s 
avonds van 19.00 tot 20.30 uur.

Laatste wedstrijd in voorseizoen 
Zilver en brons voor 
twirlsters van SV Omnia!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 
juni reisden drie twirlsters van SV 
Omnia 2000 af naar Sporthal Mar-
griet te Schiedam voor een ge-
combineerde majorette- en twril-
wedstrijd. Als eerste gingen Eef-
ke en Imca de vloer op bij het on-
derdeel 1-baton. Eefke kwam uit in 
de categorie Junior Intermediate en 
haar routine liep keurig en behaal-
de een mooi punten aantal van 72,5, 
ze werd vijfde. Imca Pape kwam uit 
in de categorie Senior Intermediate. 
Haar routine verliep zeer vlot maar 
had helaas iets meer drops dan ze 
gehoopt had en behaalde ook 72,5 
punten, ook goed voor een vijfde 
plaats. Bij het onderdeel 2-baton 
in de categorie Senior Intermediate 
kwam Imca weer de vloer op en be-
haalde een mooie derde plaats met 
71,5 punten. Hierna mochten Nik-
kie en Imca de vloer op voor het on-
derdeel Duo twirling. Zij kwamen uit 
in de categorie Senior Intermedia-
te. De routine verliep niet helemaal 

vlekkeloos, maar ze behaalden toch 
een derde plaats met 71,6 punten. 
Het onderdeel Super X-strut ging 
Nikkie zeer goed af, maar werd te-
leurstellend beloond met 69,4 pun-
ten en ze behaalde hiermee een 
tweede plaats. Bij het onderdeel 
Solo Rhythmic twirl kwamen al-
le 3 de twirlsters aan bod. Als eer-
ste was, in de categorie Junior In-
termediate, Eefke aan de beurt. Ze 
behaalde 72,0 punten. Imca en Nik-
kie kwamen beide uit in de catego-
rie Senior Intermediate en moesten 
het dus onder andere tegen elkaar 
opnemen. Imca bleef Nikkie voor 
met 73,6 punten en Nikkie behaalde 
71,7 punten. Helaas voor geen van 
de drie twirlsters een podiumplaats. 
zien. Het wedstrijd voorseizoen is 
nu afgelopen en de eerste wedstrijd 
is weer op zaterdag 29 september 
waarbij SV Omnia zelf de organisa-
tie in handen heeft in de sporthal de 
Bloemhof. Kijjk voor informatie over 
twirlen op www.svomnia.nl.
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Springers SV Omnia 2000 
succesvol op NK trampoline
Aalsmeer - In het weekend van 15 
en 16 juni vond Fantastic Gymnas-
tics plaats in Ahoy Rotterdam. Een 
groots sportevenement met bijna al-
le Nederlandse Kampioenschappen 
van verschillende gymsporten onder 
één dak. De trampolineafdeling van 
SV Omnia 2000 was hier sterk ver-
tegenwoordigd. Op zaterdag werden 
de bondsfinales van de C-,D-, en E-
klassen gehouden. Bij de individuele 
wedstrijd werd Amber Rademakers 
zestiende in de klasse E Jeugd Ge-
mengd. Dian van Wieringen sprong 
in de klasse D Pupillen Meisjes. Na 
twee sterke oefeningen mocht zij 
knap deelnemen aan de finale, waar 
ze zich uiteindelijk naar een mooie 
zevende plek sprong. In de klasse 
D Jeugd Meisjes werd Bonita Goe-
de twaalfde en Donnatella Antoni-
adis eindigde na een mooie finale-

oefening op de achtste plaats. In de 
klasse D Junior Gemengd nam Mar-
lies Kok deel. Na een gemist NK vo-
rig jaar kwam zij dit jaar sterk terug 
en sprong ze zich naar een knap-
pe vijfde plaats. De klasse C Junior 
Meisjes was sterk vertegenwoordigd 
door SV Omnia 2000, maar liefst vier 
deelneemsters sprongen in dit ni-
veau. Danischa Goede werd hier 
veertiende, Mila van Bruggen elfde, 
Sanne van de Schraaff negende en 
Ebbie Tam behaalde het hoogste re-
sultaat van het viertal met een mooie 
zesde plaats. In de klasse C Junior/
Senior Jongens werd Marvin Arend-
zen vijfde en Max de Vries mocht na 
een mooie finaleoefening zelfs een 
zilveren medaille in ontvangst ne-
men. In de laatste klasse (C Senior 
Dames) werd Fleur Brommer der-
tiende, terwijl Martina van der Lin-

Zilver en brons voor Ruben 
en Fabiënne op NJK 
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
een groepje zwemmers van Ocea-
nus naar het Nederlands Jeugd Kam-
pioenschap geweest in Utrecht. Het 

team bestond uit Bart Sommeling, 
Fabiënne Vork, Isaa Ebbinge, Anouk 
van Noord, Lianne Bouwmeester, Em-
ma van Zanten, Guilia Corsi en Ru-

den na enkele jaren voor het eerst 
weer een NK sprong. Dit deed zij erg 
goed wat resulteerde in een bronzen 
plak. Bij de synchroonwedstrijd wer-
den Nicky Groenewegen en Amber 
Rademakers negende in de E klasse. 
Cody van As en Teun van de Schil-
den werden bij de D Pupillen knap 
derde. Bij de D Jeugd Meisjes wer-
den Bonita en Joyce de Weile ne-
gende, Denise Sprangers en Mar-
cella Adjappe zevende, terwijl Di-
an en Donnatella na een sterke syn-
chroonoefening beslag mochten 
leggen op het zilver. Marlies en Se-
rena Arendzen grepen in de D Juni-
or/Seniorklasse nét naast het brons 
en eindigden op een vierde plaats. 
In de C-klasse werden Mila en San-
ne negende, terwijl Ebbie en Dani-
scha met een minimaal verschil op 
de nummer één derde werden. Fleur 
en Martina eindigden op een vijf-
de plaats en het duo Max en Mar-
vin werd na een spannende wed-
strijd toch knap derde. Op zondag 
was het de beurt aan de A- en B-
klasse. Bente Geleijn sprong bij de B 
Junioren een sterke verplichte oefe-
ning, maar haar keuzeoefening liep 
helaas niet helemaal zoals gepland. 
Hierdoor moest zij net de finale mis-
sen wat uiteindelijk in een elfde 
plaats resulteerde. Melvin Dokter 
sprong bij de Senior Heren A. Bij dit 
allerhoogste niveau werd de wed-
strijd in het sportpaleis gehouden. 
Met enorm veel publiek wist Mel-
vin zich uiteindelijk naar een acht-
ste plaats te springen. Synchroon 
sprong hij met Chris Moerman van 
Triffis Alkmaar. Na een goede fina-
le oefening werden zij knap tweede. 
Het was een lang en druk, maar bo-
venal geslaagd en gezellig weekend. 
De springers zullen nu nog enke-
le weken doortrainen en dan genie-
ten van een welverdiende zomerva-
kantie. 

ben van Vierzen. Voor deze wedstrijd 
moesten de zwemmers limieten halen 
om zich te plaatsen. Er was hard ge-
traind de afgelopen maanden om uit-
eindelijk hier aan de start te mogen 
staan. De wedstrijd werd gehouden 
in het spiksplinternieuwe zwembad, 
de Krommerijn. Vrijdag was er meteen 
een druk programma, alle zwemmers 
kwamen aan de beurt. Guilia, Bart en 
Ruben zwommen de 400 meter vrije 
slag. Emma boekte succes op de 200 
meter rugslag (11e plaats) en Lian-
ne zwom een geweldige 50 meter vrij 
in 28,84 waarmee zij op de 7e plaats 
eindigde in de ranglijst. Zaterdag 
was opnieuw een dag waarop ieder-
een aan de beurt kwam. Emma start-
te de dag met 100 rug. Ze was erg 
gespitst op een persoonlijk record en 
het lukte, 117,39 goed voor een 12e 
plaats. Ze werd gevolgd door Ruben 
die een persoonlijk reocrd zwom op 
de 200 vrije slag (21e plaats) en op 
de 200 meter wisselslag (23e plaats 
in 2.42,46) Bart Sommeling verbeter-
de zijn tijd op de 200 meter vrije slag 
(2.08,85)en eindigde als 17e. Als toe-
tje van het ochtendprogramma kwa-
men de vier dames van de estafette-

Team van Buren de Mont 
Ventoux op tegen MS 
Aalsmeer - Niels van Buren (34), lid 
van Rode Tafel 110 de Meerlanden 
heeft met Team van Buren meege-
daan aan het evenement Klimmen 
tegen MS. Voor de strijd tegen Mul-
tiple Sclerose heeft Niels samen met 
zijn vader en broer de Mont Ventoux 
in Zuid-Frankrijk drie keer beklom-
men. Zijn broer Maurits (29) heeft 
de kale berg twee keer beklommen 
en zijn vader Onno (65) heeft de top 
één keer bereikt. De reden dat Niels 
meedeed is dat hij zelf MS heeft en 
er voor wil zorgen dat hij nu en in de 
toekomst bergen kan blijven beklim-
men. Dit kan alleen door onderzoek 
naar MS te blijven doen. Als team 
hebben zij ruim 6.000 euro ingeza-
meld voor het nationaal MS Fonds. 
Totaal is er 473.082 euro opgehaald. 
Ongeveer 375 deelnemers hebben 
dit jaar meegedaan aan Klimmen 
tegen MS. De meeste deelnemers 
kennen de ziekte MS van dichtbij: 
hebben een familielid, vriend, col-

lega met MS of hebben zelf MS. 
Met hun deelname aan Klimmen te-
gen MS willen zij MS patiënten een 
hart onder de riem steken en samen 
vechten voor een wereld zonder MS. 
Daarnaast is Klimmen tegen MS een 
belangrijke inspiratiebron voor MS 
patiënten om, ondanks alle tegen-
slagen, ook te blijven kijken naar al-
le mogelijkheden die er nog wel zijn. 
Alle opbrengsten van Klimmen te-
gen MS gaan rechtstreeks naar het 
Nationaal MS Fonds. In Nederland 
hebben ongeveer 17.000 mensen de 
ziekte MS, wereldwijd ongeveer 2,5 
miljoen mensen. Deze chronische 
ziekte van het centrale zenuwstelsel 
is nog niet te genezen. 
De ziekte heeft verschillende ge-
zichten, waar de ene patiënt bijvoor-
beeld nog in staat is de Mont Ven-
toux beklimmen is de andere patiënt 
afhankelijk van een rolstoel. Meer 
informatie is te vinden op www.na-
tionaalmsfonds.nl.

Niels van Buren, te midden van broer Maurits en links vader Onno.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 10 
juli vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 26 juni is gewonnen door 
Antoon van Rijn met 5886 punten, 
op twee Riet Hoekman met 5193 
punten en op drie is Cobie Bruinsma 
geëindigd met 5190 punten.

Wakeboard clinic bij WSVA
Aalsmeer - De Waterskivereniging 
Aalsmeer organiseert op zaterdag 
27 juli een wakeboard clinic met 
Michael Nieuwerf. Michael behaal-
de onder andere de eerste plaats op 
het Nederlands kampioenschap Ca-
blewakeboarden in de klasse junior 
man. Wil jij wakeboard les van een 

echte pro? Nu is je kans! Schrijf in 
door een mail te sturen naar info@
wsva.nl of kom langs in het clubhuis 
op surfeiland Vrouwentroost om je 
in te schrijven. Clubleden zijn el-
ke woensdagavond vanaf 19.00 uur 
aanwezig. De clinic is van 10.00 tot 
18.00 uur.

Jaloerse blikken in Tourhome
De Kwakel - De wisselbeker van 
het Kwakelse tourspel werd afgelo-
pen week ingeleverd door de laat-
ste winnaar Rob van de Berg. 

Deze beker, waarin vele illuste-
re winnaars zijn gegraveerd, werd 
met jaloerse blikken bekeken. Zo 
zag Krek van Leeuwen zijn naam 

al zachtjes opdoemen in het zil-
ver, maar daar zal hij wel de meeste 
punten voor moeten halen in deze 
100e Tour de France. Rechts ach-
ter op de foto kijkt Marga Kouw 
nog wat beduusd, verleden jaar 
verspeelde zij in de laatste etap-
pe deze beker en het geel. Dit jaar 
gaan 16 rensters en 84 renners el-

kaar weer bestrijden om de eeuwi-
ge roem. Een kwart van het deel-
nemersveld bestaat uit renners on-
der de dertig jaar, zij gaan om de 
nieuw in het leven geroepen wit-
te trui strijden. Het deelnemersveld 
telt dit jaar acht debutanten, waar-
van Stef Raadschelders de jong-
ste is. Vrijdagavond werden de eer-
ste voorspellingen ingeleverd, het 
was een komen en gaan op erve 
Vlasman. Net als bij de ploegen-
loting op de woensdagavond re-
gende het weer gestaag, maar dat 
mocht de pret van de natte ren-
ners niet drukken. In het Tourhome 
werd druk gespeculeerd over de 
eerste winnaar op Corsica. Een val-
se start werd de familie Alen nog 
net op tijd bespaard. Omdat Mart-
ha een wit voetje had gehaald bij 
een verkeerde afstap, was zij met 
haar man Jan meer bezig met het 
herstelwerk dan aan het voorbe-
reidingswerk op de eerste etappe. 
Hun voorspelling van de tien eerst 
aankomende, telde verschillen-
de renners die niet meedoen met 
deze Tour. Gelukkig had hun kop-
man dit op tijd in de gaten waar-
door een volgende misstap werd 
voorkomen. Zaterdagmiddag werd 

LG2 Hockeyteam wint 
landelijk hockeytoernooi 
Aalsmeer - Zaterdag 22 juni is het 
landelijke LG-hockeytoernooi in sa-
menwerking met de Dirk Kuyt Foun-
dation gehouden op de hockeyvel-
den van Amsterdam. Amsterdam 
was bij dit toernooi vertegenwoor-
digd met twee teams. In de teams 
van spelers met een lichamelij-
ke beperking spelen diverse spe-
lers uit de regio, en zijn ondermeer 
twee Aalsmeerse jongens actief. Het 
LG 1 team heeft een gedegen toer-
nooi gespeeld en werd verdienste-
lijk vierde in hun klasse. Het LG2 
team speelde mooi en solide hockey 

en wist de wedstrijden tegen ach-
tereenvolgens Push, Nuenen, Kam-
pong en Den Bosch winnend af te 
sluiten. Echter, de laatste wedstrijd 
tegen Maastricht zou de beslissing 
brengen. Na een 2-0 achterstand, 
wist het team de koppies erbij te 
houden en niet in paniek te raken. 
De lijn van de voorgaande wedstrij-
den wisten de spelers vast te hou-
den en de achterstand in een 2-3 
overwinning om te zetten, waarmee 
zij de eerste plek wisten te verove-
ren en de beker in ontvangst moch-
ten nemen. 

ploeg aan de beurt en als grote ver-
rassing wisten Lianne, Isaa, Fabiën-
ne en Anouk een 4e plaats te beha-
len. Lianne zwom tijdens de estafet-
te meteen een persoonlijk record op 
de 100 m vrij (1.04,16). Zondag ston-
den er ook weer een aantal afstan-
den op het programma. Bart zwom 
een geweldige race op de 100 meter 
vrije slag. Fabiënne was er helemaal 
klaar voor om haar eigen grenzen op 
te zoeken en zwom de 400 meter wis-
selslag in zo’n geweldige tijd dat het 
haar een bronzen medaille oplever-
de. Eén programmanummer later was 
Ruben aan de beurt om de 200 vlin-
derslag te zwemmen. Hij stond als 
tweede in de ranglijst bij de KNZB, 
maar of hij dat ook op deze ochtend 
kon behouden was spannend. Tijdens 
de race was duidelijk dat er geknokt 
moest worden voor de 2e plaats. De 
nummers 2 en 3 lagen heel dicht bij 
elkaar maar Ruben gaf niet op en fi-
nishte als 2e (zilver) in 2.42,70. Het 
zwemseizoen is voor deze leeftijds-
groep met deze wedstrijd afgeslo-
ten. Komend weekend wordt de Jaar-
gangfinale in Dordrecht gezwommen 
door de minioren.

de eerste etappe gevolgd op de te-
levisie in het Tourhome, een etappe 
die door valpartijen en een vastzit-
tende bus op de finishlijn, eindigde 
in een anti climax. Een ramp werd 
nog net voorkomen, maar veel ge-
scoord werd er niet op deze mid-
dag. Sinds maandagavond kunnen 
de deelnemers hun eerste resulta-
ten van het bord lezen en worden 
de eerste truien verdeeld.

Oud Olympisch kampioen Stephan 
winnaar Oude deuren surfcup
Aalsmeer - Zondag 30 juni is bij 
Windsurfclub Aalsmeer de wind-
surfwedstrijd op oude planken en 
de race voor 40+ surfers weer ge-
surft. Een jubileum en deze vijfde 
Oude deuren surfcup was dankzij 
het weer en de vele trouwe deel-
nemers een groot succes! Veel zon 
en een mooi lopend windje 3-4 
Bft. Er zijn drie manches gevaren. 
Oud-olympisch kampioen Stephan 
van den Berg was er op gebrand 
dit keer te winnen, want deze prijs 
had hij nog niet! En hij won ook, 
met glans. Alleen de Amstelve-

ner Paul Meester kon een beetje in 
zijn buurt blijven. Eerste zwaarge-
wicht werd Harold Elfring met een 
8ste overall plaats en eerste dame 
Margreet Elfring, lid van Windsurf-
club Aalsmeer met een 13de plaats 
overall en dat bij 35 deelnemers. 
Joop Nederpelt, die het windsur-
fen naar Nederland heeft gebracht, 
deelde weer de prijzen uit. Al met 
al een geslaagd evenement op de 
Poel. De ODSC maakt onderdeel 
uit van de Westeinder Water Week. 
Meer informative: www.oudedeu-
rensurfcup.nl.

Geertje wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het 
programma, er is ook gelegenheid 
voor rummicub en hartenjagen. Op 
donderdag 27 juni is het klaverjas-
sen gewonnen door Geertje Koop-
stra met 5229 punten, gevolgd door 
Wim Buskermolen met 5083 pun-
ten en op drie is Eef van Mou-
rik geëindigd met 5051 punten. Bij 
het jokeren behaalde Bets Teunen 
de hoogste eer met 61 punten, op 
twee Marie van der Jagt met 246 
punten. Voor inlichtingen: 0297-
340776.

AVA baanloop 
Aalsmeer - Woensdag 10 juli kan 
iedereen weer meedoen met de 5 
kilometer baanloop bij AVA. Alle 
dames en heren, jongens en meis-
jes en ook de veteranen zijn van 
harte welkom. Test je conditie door 
eens op recreatieve wijze 5 kilome-
ter te lopen op de baan van Atletiek 
Vereniging Aalsmeer. Probeer de 12 
en halve ronden te volbrengen met 
lekker hardlopen in je eigen tempo. 
Bij de finishlijn staan ervaren jury-
leden om de juiste tijden te contro-
leren. Het startschot wordt gege-
ven om exact 20.00 uur. Eerder ko-
men is raadzaam, bijvoorbeeld om 
alvast warm te lopen of een kop-
je koffie te drinken in de gezellige 
kantine van AVA. Het sportcomplex 
is geopend vanaf 19.15 uur en in-
schrijven kan tot 15 minuten voor 
aanvang. 
De kosten bedragen 2 euro voor 
niet-leden van AVA. De atletiek-
baan is te vinden aan de Sportlaan 
43a en kleedkamers met douches 
zijn aanwezig.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis. Ieder-
een die zin heeft in een spelletje kla-
verjassen, is van harte welkom. Om 
20.00 uur wordt gestart. Het klaverjas-
sen op 26 juni is gewonnen door Bert 
van der Jagt met 5295 punten, op twee 
Jan Raadschelders met 5174 punten 
en op drie is Jan Ramp geëindigd met 
5163 punten. De poedelprijs was deze 
week voor Sjaan Bon met 3782 punten.
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Finale Almeers Triathlon Circuit
Zilver voor Justin Heijsteeg
Aalsmeer - Het Almeers Triathlon 
Circuit beleefde afgelopen zater-
dag de finaledag. Vanuit de triathlon 
opleiding vereniging ZSC Ocea-
nus-Multi Triathlon Team deden drie 
jeugdleden mee aan het gehele cir-
cuit. Justin Heijsteeg (mini t/m 13 
jaar), Daan Snaterse en Davy Heijs-
teeg (midden 13 t/m 19 jaar) gaven 
de wedstrijden extra kleur door in de 
bekende paarse kleur te starten. Op 
deze finaledag werd het team ver-
groot met debutante Thara Kleijberg. 
Na zijn goede voorbereiding in Stein 
had Justin de waardevolle tips goed 
tot zich genomen en wist een goe-
de startpositie in te nemen. In het 19 
graden open water in het Beatrixpark 
te Almere klonk eerst voor Justin het 
startschot. De atleten moesten 250 
meter zwemmen. Justin klom als der-
de jongen op de steiger, waarna hij 
snel zijn wetsuit uittrok. Met een goe-
de wissel snelde hij zich, na 6.27 mi-
nuten, richting het 2,5 kilometer lan-
ge loopronde. Hij had een erg goede 
dag en wist zich halverwege al naar 
de tweede plaats te lopen, welke hij 
vast kon houden tot de finish met een 
mooie eindtijd van 17.29 minuten. Nu 
was het spannend welke tijd zijn con-
current voor de circuitstand had. Uit-
eindelijk bleek dat Justin de zilveren 
medaille had gewonnen met een mi-
nimaal verschil van 13 seconden met 
een circuittijd van 1 uur 35.08 minu-
ten. Met de bekende gezonde span-
ning stond Thara aan de start. Ge-
kleed in een wetsuit zwom zij haar 
eerste 250 meter openwater in een 

tijd van 6.24 minuten. Na een gecon-
troleerde wissel mocht zij het park 
betreden in het bekende paarse wed-
strijdpak. Met haar bekende glimlach 
kwam zij met een mooi persoonlijk 
record van 21.47 min over de finish. 
Davy en Daan deden dit seizoen voor 
het eerst mee aan de middenafstand 
van het Almeers Triathlon Circuit. In 
de afsluitende zwemloop stonden 
de atleten aan de start voor hun 500 
meter zwemmen en 5 kilometer lopen 
door het Beatrixpark. Davy kon zich 
goed meten met de kop van de wed-
strijd en kwam als achtste in de wis-
selzone met een snelle wissel wist hij 
zich te motiveren om de afsluitende 5 
kilometer te lopen in een persoonlijk 
record van 20.01 minuten. Dit leverde 
hem de tiende plaats op met de eind-
tijd van 28.58 minuten. Daan mocht 
ervaring opdoen in het startgeweld 
bij het zwemmen. Hij wist zich goed 
te handhaven in het startveld be-
staande uit jeugd, junioren en seni-
oren. Na 12.31 min (inclusief wissel) 
startte Daan met het looponderdeel, 
waarna hij met een constant tem-
po een eindtijd van 37.02 minuten als 
31e de finish bereikte. Davy had nog 
een verrassing in petto door zaterdag 
ochtend zijn coach (en vader) uit te 
dagen voor de zwemloop. John Heijs-
teeg kon hierop geen nee zeggen en 
lag naast zijn pupillen bij de zwem-
start. Genietend van deze mooie er-
varing leverde een eindtijd op van 
32.16 minuten. Wat tot zijn grote ver-
bazing resulteerde in een 3e plek bij 
de heren 40+.

Groep 8 van De Brug geeft 
afscheidscadeau aan kleuters
Aalsmeer - De laatste week van het 
schooljaar was groep 8 van De Brug 
nog zeer actief. Naast het oefenen 
voor de musical en twee bruiloften, 
van juf Deborah en juf Chantal, heb-
ben de leerlingen een onuitwisbaar 
afscheidscadeau gemaakt. De grij-
ze tegels op het kleuterplein konden 
wel wat kleur gebruiken, met kleuri-

ge mozaïek stukjes is een hinkelspel 
gemaakt voor de kleuters. In groep-
jes van twee en onder leiding van 
Wanda, Jeannette en meester Jaap 
hebben de leerlingen prachtige cre-
aties gemaakt. Conciërge Fred van 
de Mikado was zo vriendelijk om 
hinkelspel mooi vlak op het speel-
plein te plaatsen.

Prima musical Samen Een
Aalsmeer - Dinsdagavond zongen 
de leerlingen van groep 8 van Sa-
men Een in vol ornaat het afscheids-
lied: ‘Bedankt, bedankt, voor ieder-
een hier, we gaan nu naar een nieu-
we school toe. Ja, wij gaan nu ver-
der!’ Slik, het is nu echt afgelo-
pen in groep acht. Alle ouders zon-
gen en klapten mee met de fantas-
tisch opgevoerde musical ‘Hotel te 
Koop’. Gezellige liedjes, leuke dans-
jes, goed ingestudeerde teksten. 
Van rappende rendieren naar een 
modeshow in vuilniszakken van Ar-
mani, tot robotten, jagers, oude da-
metjes, een zangduo, tot in de punt-
jes verzorgde modeontwerpsters, 
een corrupte special agent met zijn 
team, een heuse presentatrice, ho-
telpersoneel, mooi opgemaakte mo-
dellen, mijnwerkers, een geheim-
zinnige kast wat een mijn bleek te 
zijn en de onmisbare crew voor ge-
luid, licht, podium en doek. Ieder-
een deed zijn of haar uiterste best. 
Met hulp van leerkrachten en ou-
ders is het een prima voorstelling 
geworden waar alle elf en twaalf ja-
rigen met recht trots op mogen zijn. 

De generale werd vrijdag al getoond 
aan broertjes en zusjes. Maandag 
en dinsdagochtend waren de opa’s 
en oma’s samen met de groepen 
een tot en met zeven aan de beurt 
en dinsdagavond mochten alle ou-
ders dus de afscheidsmusical aan-
schouwen. Toen die klaar was kre-
gen de kinderen allen een roos uit-
gereikt met een afscheidsboekje. 
De juffen en meesters hadden ook 
nog een lied ingestudeerd voor de 
schoolverlaters en de papa’s en ma-
ma’s zongen uit volle borst weer 
voor de leerkrachten. Ook kregen 
alle ouders een rapport van hun ei-
gen kind. Verder had één van de va-
ders een diavoorstelling gemaakt 
van alle acht jaren op Samen Een, 
geheel compleet met muziek en tek-
sten. Terecht waren de compliment-
jes voor hem. De kids bleven bo-
ven in de aula, want daar kwam een 
knusse disco. Het bleef nog lang 
onrustig op school. Na het signaal 
van de laatste schuifelronde ging 
iedereen weer huiswaarts. Nu eerst 
vakantie! 
Door Miranda Gommans 
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Lieve op piano en vader Joel op bugel kregen de zaal muisstil.

Pianisten spelen samen!
Aalsmeer - Pianoleerlingen van 
Hanneke Maarse gaven vrijdag-
avond 28 juni in Amstelveen een 
concert. Het thema was samen spe-
len. Vaders, moeders, broers, zus-
sen, een tante en vrienden stonden 
samen met de pianoleerlingen van 
Hanneke op het podium. Het spits 
werd afgebeten door de zevenjari-
ge Jorinde, die nog maar een paar 
maanden les heeft. Toch liet zij, sa-
men met Hanneke al een heel rit-
misch gespeelde Ode an die Freu-
de van Beethoven, horen. Vervol-
gens speelde Lauren samen met 
Hanneke vierhandig op één piano 
het swingende Mr. Boogie. Annika 
en haar tante Annemarie speelden 
drie stukken voor piano en klarinet. 
Met name in het laatste stuk, een 
Chinees herdersliedje, kwam het 
samenspel tussen klarinet en pia-
no heel mooi uit de verf. Gijs speel-
de daarna met Hanneke twee stuk-
ken, waarbij zij elk achter een eigen 
piano zaten. Femke kwam daarna 
met Fien, die op de dwarsfluit speel-
de. Zij speelde op de twee na laat-
ste dag van de maand heel toepas-
selijk het stuk June, van Tsjaikow-
ski. Laura en haar vriendin Marthe 
hadden geweldig hun best gedaan 
op het vierhandige stuk Ostinato 
van Hellbach, en hun inspanningen 
waren niet voor niets! Het ritmisch 
moeilijke stuk klonk fantastisch. Eli-
ne van de Lagemaat had haar vrien-
din Mare meegenomen, die trom-
pet speelt. Samen speelden zij Texa-
nia van Vilain. Daarna speelde Eli-
ne van Veen met haar neef Joost op 
twee piano’s een kanon van Hell-
bach. Fanni en haar zus Lilo speel-
den de bekende titelsong uit de film 
Amelie. Fanni achter de piano en Li-
lo op de dwarsfluit. Hester en haar 
vriendin Mila stalen al de show met 
hun leuk ingestudeerde aankon-
diging. Na een korte giechelaan-

val toen een bladzijde verkeerd was 
omgeslagen ging het heel goed, sa-
men achter de vleugel. Zij speelden 
Yo Ho en Walking. Lieve en haar va-
der Joel op trompet en bugel kregen 
de zaal muisstil met hun mooi uit-
gevoerde Lieve’s walsje en Tucker’s 
secret life. Daarna speelden Neeltje 
en haar moeder Wilma op twee pia-
no’s het eerste deel uit het concert 
in C van M. Mier. Suzanna kwam 
toen het podium op met haar vrien-
din Doris. Doris zong, met Suzan-
na op de piano, het bekende pop-
nummer Set fire to the rain van Ade-
le. Erik-Jan en Bob sloten het blok 
voor de pauze af met het spetteren-
de f*cking perfect van Pink. Na de 
pauze openden Fenne en haar tan-
te Afke, op klarinet, met het nummer 
Scarborough fair. Bob en zijn vader 
Bart speelden daarna een improvi-
satie die zij Canto Contentio noem-
den. Een swingend stuk waarin de 
dialoog tussen de twee piano’s mooi 
tot uitdrukking kwam. Annemijn en 
Naomi, op dwarsfluit, speelden uit 
de film The Titanic, My heart will go 
on. Suzanna en haar vriendin Marije 
speelden daarna op twee piano’s 
heel mooi een nocturne van Hell-
bach. Marcel en zijn broer Jasper 
op gitaar kwamen daarna met een 
mooie eigen bewerking van Classi-
cal Gas, van Williams. 
Ondertussen was de temperatuur 
in de zaal flink opgelopen terwijl 
het buiten begon te stortregenen. 
Het werd tijd voor het slotstuk dat 
werd uitgevoerd door Suzanna, Do-
ris en Jasper. Zij speelden en zon-
gen Thank you for the music van 
Abba. Een mooi dankbetoon aan al-
le pianisten en degenen die zij had-
den opgetrommeld om met hen mee 
te spelen. Samen hebben zij er een 
boeiende, afwisselende en zo nu 
en dan ontroerende avond van ge-
maakt. 

Kunstkijkles in eigen klas!
Aalsmeer - Vlak voor de zomer-
vakantie hebben de kleuters van 
de Antoniusschool een KCA kunst-
kijkles op maat op de school gekre-
gen. Alle leerlingen van de school 
bezochten tussen maart en juli het 
Oude Raadhuis, maar twee klas-
sen vielen buiten de boot. Annefie 
van Itterzon van KCA ging daarom 

naar de klas om aldaar de kunst-
kijkles te geven. De gemaakte teke-
ningen worden samen met die van 
kinderen uit acht andere landen ge-
exposeerd op de Kinderkunstzolder 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. Een kijkje nemen kan ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Windkracht 8 op Wegwijzer
Aalsmeer - Maandag 1 juli hebben 
de jongens en meisjes van groep 8 
van De Wegwijzer afscheid geno-
men van hun school met de musi-
cal ‘Windkracht 8’. Maanden was er 
onder leiding van Natas en Greet 
geoefend op het acteren, het zin-
gen en hert dansen, want dat al-
les hoor je goed onder de knie te 
hebben bij een musical. Bij de ge-
nerale repetities van donderdag-
middag en maandagochtend ging 
er nog wel wat mis, maar dat had-
den de aanwezige medeleerlingen, 
opa’s, oma’s, broers, zussen en an-
dere belangstellenden niet door. De 
uitvoering voor het ‘echie’ ging als 
een speer. In een wervelende show 
lieten de kinderen een kijkje achter 
de schermen van hun 8 jaar basis-
schoolonderwijs zien. Dat leverde 

ontroerende momenten op, maar er 
werd ook vooral veel gelachen. Ie-
der kind had een rol die bij hem of 
haar paste. Alle ouders zaten dan 
ook glimmend van trots in de zaal. 
Met spuitende confetti fonteinen 
werd het slotlied ‘Er waait een wind 
door onze school’ nog eenmaal in-
gezet en toen was het echt klaar. 
Damon, Daniël, Laurie, Joy, Liset, 
Gabriella, Iris, Laura, Marcella, Gijs-
bert, Finn, Simon, Glenn, Twan, Jes-
per Paul, Jurjen, Anouk, Bo, Fran-
cesca, Sterre, Dinand, Jelle, Nina, 
Fleur, Debora, Nicole Rosalie en Es-
mee gaan eerst genieten van een 
welverdiende vakantie en dan volgt 
een nieuwe stap in hun schoolcar-
rière: De Middelbare School. Maar 
de wegwijzer, en met name dit laat-
ste jaar, zullen ze niet snel vergeten!

Maak je eigen 
Zomertijdschrift
Aalsmeer - De bibliotheek komt 
deze zomervakantie met de work-
shop ‘Maak je eigen Zomertijd-
schrift’. In deze workshop leren de 
deelnemers wat er allemaal komt 
kijken bij het maken van een eigen 
tijdschrift. Ik ga op vakantie en ik 
neem mee... mijn eigen Zomertijd-
schrift. Dit maak je online, zodat je 
het mee kunt nemen én de hele va-

kantie online kunt blijven aanvullen. 
Dat wordt nog eens een leuke va-
kantieherinnering! Schrijf je snel in, 
want het aantal deelnemers is be-
perkt. 

Wil je graag je eigen foto’s en plaat-
jes gebruiken? Neem dan een USB-
stick mee waar je eigen materiaal 
op staat. De workshop wordt in de 
bibliotheek in Aalsmeer gegeven op 
dinsdag 9 juli, is van 10.00 tot 12.00 
uur en bedoeld voor jeugd in de 
leeftijd 9 tot en met 14 jaar. Inschrij-
ven kan via de website van de bieb.

Spetterende afsluiting seizoen 
trampolinespringen SV Omnia!
Aalsmeer - Op maandagavond 1 
juli heeft de productgroep trampo-
linespringen van SV Omnia het sei-
zoen spetterend afgesloten. Dit door 
alle laatste lessen in deze week te-
gelijk in de Freestyle Gymnastics hal 
in Nieuw Vennep te laten plaatsvin-
den. Met bijna 100 springende kids 
was het zeker een leuke en succes-
volle afsluiting van het jaar! In deze 
hal kon iedereen al zijn energie kwijt, 
met 12 trampolines, 2 blokkenkuilen 
en nog meer mogelijkheden had ie-
dereen het naar zijn zin. Om 6 uur 
begonnen de eerste recreatiegroe-
pen, waarbij de kinderen het ont-
zettend leuk vonden om een keer-
tje in een kuil te kunnen springen. 
Vele nieuwe sprongen die ze nog 
nooit gedaan hadden gingen de kuil 
in, deze afsluiting bood veel nieu-

we mogelijkheden. Ook de groep 
die om 7 uur begon had het erg naar 
zijn zin en hebben een uur lang kun-
nen spelen en springen tot ze om 8 
uur al hun energie kwijt waren. Om 
8 uur kwamen de selectiegroepen 
en de senioren groep waarmee ook 
het seizoen is afgesloten. Voor de 
selectie een mooie gelegenheid om 
nog wat nieuwe sprongen onder de 
knie te krijgen zo vlak voor de zo-
mer en natuurlijk om op een ande-
re manier samen bezig te zijn als tij-
dens een trampolinetraining. Zo kon 
op 9 trampolines tegelijk synchroon 
gesprongen worden en gingen er 
spectaculaire sprongen de valkuil in. 
Na 3 uur springen in deze geweldi-
ge hal was het jammer genoeg weer 
voorbij. Hierna kregen alle assisten-
ten nog een bedankje voor hun inzet. 

Vrijdag en zaterdag door leerlingen
Theatrale uitvoering van 
‘Die Zauberflöte’ in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 juli voeren dwarsfluitleerlin-
gen van Judith Glasbeek de ope-
ra ‘Die Zauberflöte’ van Mozart uit 
in de N201 aan de Zwarteweg 90. 
Aanvang beide avonden is 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.15 uur. 
Kaartjes à 2,50 euro kunnen ge-
reserveerd worden bij: judithglas-
beek@hotmail.com of aan de zaal 
gekocht worden.
 ‘Die Zauberflöte’ ofwel de Tover-
fluit van W.A. Mozart, wordt thea-
traal uitgevoerd door de dwarsfluit-
leerlingen uit Aalsmeer, Uithoorn en 
de Ronde Venen: Pamela moet op 
school een boekbespreking hou-
den over ‘de Toverfluit’ van Mozart 
en dat vindt ze helemaal niet leuk! 

Ze is bang dat de pestkoppen van 
haar klas haar gaan belagen, en wat 
moet Timo er niet van denken, de 
jongen waar ze stiekem al een hele 
tijd verliefd op is? Als ze gaat lezen 
lijkt het net of de pestkoppen ver-
anderen in de boze Koningin van de 
Nacht, Timo in de prins en zij lijkt 
toch echt op… Het decorontwerp 
is van Melissa Kee en de regie is in 
handen van Judith Glasbeek, Bian-
ca Raijmakers en Breda Kelly. Ver-
tellers zijn Natasha van Buuren, Fien 
Mulder en Daisy van Vliet, achter de 
piano neemt Bas Kee plaats en het 
keyboard wordt bespeeld door Clai-
re van Rijn. Licht en geluid worden 
verzorgd door medewerkers van de 
N201.
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‘Mama wordt een sterretje’ 
Aalsmeer - Begin 2012 overleed de 
Aalsmeerse Kelli Brouwer-van der 
Weijden aan de gevolgen van kan-
ker. Zij liet twee jonge kinderen, van 
toen 2 en 4 jaar, achter. In de laatste 
fase van haar ongelijke strijd tegen 
kanker worstelde ze met de vraag 
“Hoe vertel ik het mijn kinderen?” 
Samen met haar moeder Netty zocht 
ze naar boekjes over dit onderwerp. 
Die waren er echter niet. Zo kwa-
men ze op het idee dit boekje zelf te 
schrijven. Uitgangspunt van moeder 
en dochter was: In het verhaal moet 
alles staan wat belangrijk is voor 
een kind in deze situatie, zoals wat 
gaat er gebeuren, hoe gaat dat dan 
en wat is dood eigenlijk? Kelli was 
daar zelf heel open in. De waarheid 

helpt bij de verwerking. Moeder 
Netty is een ervaren speltherapeut 
en heeft in het verhaal therapeuti-
sche elementen verwerkt. De kinde-
ren van Kelli hebben veel steun ge-
had aan het boek dat de titel ‘Mama 
wordt een sterretje’ heeft gekregen. 
Op de school van haar kinderen Ar-
wen en Roan is het boekje voorgele-
zen waardoor de dood ook voor hun 
klasgenootjes bespreekbaar werd. 
Het boekje, bedoeld voor kinde-
ren tussen de 3 en 7 jaar, is prach-
tig geïllustreerd door David Geerts-
ma en nu verkrijgbaar via www.ma-
mawordteensterretje.nl en te koop 
in de boekwinkels van Aalsmeer. De 
opbrengst van het boekje komt ten 
goede aan het KWF.

Arwen en Roan Brouwer met het boekje van hun moeder en oma ‘Mama 
wordt een sterretje’.

Gratis natuuroudercursus 
Aalsmeer - De Werkgroep Natuur- 
en Milieueducatie (NME) van de re-
gio Amstelland-Meerlanden organi-
seert in augustus en september weer 
een gratis natuuroudercursus. Geïn-
teresseerde ouders met kinderen op 
de basisschool in de regio kunnen 
aan deze cursus van vier bijeenkom-
sten meedoen. Wethouder Rik Rolle-
man: “Het is belangrijk en leuk dat 
kinderen niet alleen in de klas, maar 
juist ook buiten kennis kunnen ma-
ken met de natuur en het milieu. Het 
wordt voor leerkrachten eenvoudiger 
en prettiger om met een klas naar 
buiten te gaan als ze hierbij hulp krij-
gen van natuurouders.” Iedere basis-
school wil leerlingen de natuur la-
ten ervaren en hen onderzoek la-

ten doen in de natuurlijke omgeving. 
Leerlingen leren met al hun zintui-
gen, niet alleen door te lezen en te 
luisteren, maar ook door te voelen en 
te ruiken. Leerkrachten die met hun 
groep op stap gaan, kunnen best een 
paar helpende handen gebruiken: de 
natuurouders. Natuurouders kun-
nen, na een korte training, de leer-
kracht bijstaan bij het natuuronder-
wijs. Om aan de cursus mee te doen 
is voorkennis over natuur of milieu 
niet nodig, enthousiasme is voldoen-
de. De cursusdagen zijn op zaterdag 
24 augustus en 14 september en op 
woensdagavond 28 augustus en 4 
september. Meer informatie is te vin-
den op www.natuurmilieuweb.nl. Op-
geven kan via nme@amstelveen.nl. 

Dode hoek: ervaar het eens! 
Kudelstaart - Daar kwam een hele 
grote wagen van Scania het school-
plein van de OBS Kudelstaart oprij-
den. Spullen voor school brengen? 
Nee hoor, dit keer met een heel an-
der doel. Het ervaren van een dode 
hoek! 
Hoe vaak gebeurt het niet, dat een 
fietser aangereden wordt en de 
chauffeur van de vrachtwagen ver-
klaart dat de fietser niet gezien was? 
Hij reed in de zogenaamde ‘dode 

hoek’, een deel van de weg, dat voor 
de bestuurder van de vrachtauto 
niet te overzien is. Je kunt je dat niet 
zo goed voorstellen. Dus zelf maar 
eens in de cabine kruipen en kij-
ken wat je nu eigenlijk wel en niet 
kunt zien als chauffeur. Al snel was 
duidelijk, wat er bedoeld wordt met 
de ‘dode hoek’. De kinderen van de 
OBS Kudelstaart zullen in het ver-
volg in kunnen spelen op deze situ-
atie, een wijze les!

Mooie afsluiting seizoen voor 
schermer Daniël Giacon
Aalsmeer - Na een succesvol NJK 
reisde Daniël Giacon op zaterdag 29 
juni af naar Duisburg voor de jaaraf-
sluiting van het schermseizoen. Op 
het Internationale Montan Turnier 
streed hij mee met de A-Jugend. Dit 
is de categorie U17, in Nederland 
de Cadetten genoemd. De 12 jari-
ge schermer kwam in de poule al bij 
de eerste partij tegenover de uitein-
delijke nummer twee van het toer-
nooi te staan en moest zich na een 
5-1 nederlaag vervolgens weer op-
laden voor de andere partijen. Uit-
eindelijk won hij vier partijen in de 
poule en had hij twee verliespartij-
en. Dit leverde hem een elfde plaats 
op het tableau op van 34 deelne-
mers. Daniël wist twee eliminaties 
zonder veel moeite te winnen en 
werd in de kwartfinale na een hele 
spannende partij, waarin Daniël zo-
wel technisch als tactisch zeer goed 
schermde, verslagen met 15-12. 

Met een mooie zevende plaats bij 
deze oudere leeftijdscategorie keer-
de Daniël terug naar Aalsmeer. Da-
niël wil volgend jaar nog meer inter-
nationale toernooien schermen en 
is hard op zoek naar sponsors. In-
teresse om Daniël financieel te hel-
pen? Neem contact op met Daniël 
via DGiacon@hotmail.com.

Training van tophockeyster
De Kwakel - Het hockeyseizoen 
2012-2013 voor de meiden van 
M8E3 zit er weer op en uiteraard 
werd ook dit jaar het seizoen op ge-
paste wijze afgesloten. De meiden 
kregen een echte clinic van top-
hockeyster Roël Kuyvenhoven. Roël 
is ooit begonnen bij Qui Vive, maar 
speelt nu op het hoogste niveau bij 
de dames van Laren 1. In het ver-
leden heeft zij ook gespeeld bij de 
dames van het Nederlands elftal. De 
meiden werden flink aan het werk 

gezet met oefeningen op het ge-
bied van verdedigen, aanvallen, flat-
sen en slaan. En afsluitend werd er 
natuurlijk een partijtje gespeeld. De 
dames hebben veel geleerd en kwa-
men moe maar enthousiast en vol-
daan het veld af. Als beloning voor 
het harde trainen en het super sei-
zoen stond er drinken, patat en 
snacks voor ze klaar. Nu kunnen de 
meiden genieten van een welver-
diende vakantie en zich weer voor-
bereiden op het nieuwe seizoen. 

Oceanus zwemmers bij Speedo 
SportEmotion Jaargangfinale
Aalsmeer - Als afsluiting van een 
lang zwemseizoen zwommen vier 
zwemmers van Oceanus afgelopen 
zondag de Speedo SportEmotion 
Jaargangfinale 2013 in het nieu-
we 50 meterzwembad Sportboule-
vard in Dordrecht. Dit is het offici-
euze Nederlandse Kampioenschap 
voor minioren (meisjes tot en met 11 
jaar en jongens tot en met 12 jaar). 
In het afgelopen zwemjaar zijn een 
aantal Speedo wedstrijden geweest 
met uiteenlopende zwemslagen en 
afstanden waarin de zwemmers zich 
konden kwalificeren. Aan het einde 
van het seizoen worden de rang-
lijsten opgemaakt en de 24 snel-
ste zwemmers van Nederland op el-
ke afstand worden uitgenodigd om 
mee te doen aan de Speedo SportE-
motion Jaargangfinale. Voor Ocea-
nus deden Amber Celie, Finn Vos, 
Jane Sommeling en Thomas Wee-
ning mee. De Oceanus zwemmers, 
die in totaal 14 maal mochten star-
ten, hebben onder het toeziend oog 
van veel meegereisde supporters en 
trainer Peter van der Woning, uitste-
kend gepresteerd. In het bijzonder 

mag de bronzen medaille van Tho-
mas Weening worden vermeld op 
de 50 meter vlinderslag. In een heel 
spannende race wist Thomas met 
een tijd van 34:55 seconden beslag 
te leggen op de derde plaats van 
Nederland. Daarnaast was Thomas 
negende op de 100 meter rugslag, 
dertiende op de 200 meter wissel-
slag en twintigste op de 100 meter 
schoolslag. Amber Celie wist maar 
liefst vier top 10 plaatsen te be-
machtigen: 100 meter rugslag (ze-
vende en Oceanus clubrecord), 200 
meter wisselslag (vijfde en clubre-
cord), 100 meter vrije slag (achtste 
en clubrecord) en tiende op de 50 
meter vlinder. Jane Sommeling haar 
beste klassering was op de 100 me-
ter rugslag (dertiende); op de 400 
meter vrij en de 100 meter school 
(tweeëntwintigste) en eenentwintig-
ste op de 200 meter wisselslag. Finn 
Vos werd tweeëntwintigste op de 
100 meter school en vierentwintig-
ste op de 100 meter vrije slag. Voor 
deze jonge zwemmers zit het zwem-
seizoen er nu op en gaan ze genie-
ten van een welverdiende vakantie. 

Van links naar rechts: Thomas Weening, Finn Vos, Jane Sommeling, Amber 
Celie en trainer Peter van der Woning.

Wedstrijdzeilen voor jeugd
Ole zeilt zich naar plek 3!
Aalsmeer - Ole Vriethoff heeft af-
gelopen zondag de derde prijs in de 
wacht gesleept in de optimisten A-
klasse van de combi Amsterdam. De 
combi Amsterdam is een serie van 6 
wedstrijden die in de regio Amster-
dam worden gezeild. Er doen ge-
middeld 250 boten mee in de ver-
schillende klassen. Waaronder Op-
timist, Splash, RS Feva en laser 4.7. 
In zes weekenden zeilen de kinde-
ren in de leeftijd tussen de 8 en 16 
jaar ongeveer 30 wedstrijden op de 
verschillende plassen rondom Am-
sterdam. 
Dit jaar begon de wedstrijdreeks in 
Haarlem gevolgd door Loosdrecht, 
Vinkeveen. Vlietland, de Westein-
derplassen en de afsluitende race 

op de Braassemermeer. Ole zeilt in 
de optimisten A-klasse in een klas-
sement met 70 top zeilertjes. Tot de 
combi Aalsmeer op 22 en 23 ju-
ni stond Ole op een mooie tweede 
plaats in het klassement. Maar door 
de harde wind oplopend naar wind-
kracht 7 beaufort, daalde hij naar de 
derde plek. Afgelopen weekend op 
het Braasemermeer waren de win-
domstandigheden ideaal voor Ole 
en heeft hij vooral op zondag door 
goed te starten en mooi kruisrakken 
de nummers vier en vijf van zich af 
weten te houden. Een podiumplaats 
en een mooie derde plek waren het 
resultaat! Voor meer info en foto’s 
surf naar www.combiamsterdam.nl 
en www.braassemermeer.nl.

Scholendag Westeinder Water 
Week spetterend succes
Aalsmeer - Ondanks de regenbuien 
in de morgen was het afgelopen vrij-
dag een prima dag om op het Surfei-
land Vrouwentroost te vertoeven. De 
270 aanwezige kinderen hebben zich 
op en rond het water van de Westein-
derplassen prima vermaakt. Ook dit 
jaar was het Bouw een Bootje weer 
een enorm succes. De Aalsmeerse 
jongens en meisjes gingen onder lei-
ding van meester timmermannen (en 
vrouwen) van Koninklijke De Vries 
enthousiast aan de slag om uit het 
bouwpakket een echte Aalsmeer-
se praam te maken. En dat is goed 
gelukt want alle zelfgemaakte boten 
inclusief bemanning bleven geluk-
kig drijven. De boot van Basisschool 
De Brug ‘The Fast and the Furious’ 
werd door de jury aangewezen als 
best gebouwde en mooiste praam. 
De klas van de winnaars heeft een 
bedrijfsbezoek aan De Vries en een 
speciale prijs gewonnen. Het edu-
catieve programma voor de leerlin-
gen van 7 Aalsmeerse basisscho-
len bestond – naast het bouwen van 
een praam - ook nog uit een be-
zoek aan Fort Kudelstaart en de Wa-
tertoren. Door middel van een zeil-
les in de ‘optimisten met de gele zeil-
tjes’ van de Zeilschool Aalsmeer en 
een rondvaart met Henk van Leeu-
wen werd op een speelse manier na-
dere kennis gemaakt met watersport 
en de Westeinderplassen. De scho-
lieren leerden op deze wijze hun ei-
gen dorp en ‘De Poel’ beter kennen. 

Om het extra feestelijk te maken heb-
ben alle kinderen samen met bur-
gemeester Jobke Vonk en Mariska 
Foppen van Waterdrinker Aalsmeer 
honderden ballonnen opgelaten. De 
winnaar van de ballonnenwedstrijd 
wint samen met zijn of haar klasge-
noten een bedrijfsbezoek aan Wa-
terdrinker Aalsmeer en een specia-
le prijs. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Het is heel bijzonder dat 
zoveel Aalsmeerse bedrijven, stich-
tingen, verenigingen en vrijwilligers 
bij deze dag betrokken zijn. Zonder 
hun enthousiasme en hun belangen-
loze medewerking is het niet mo-
gelijk om de kinderen zo’n leuke en 
educatieve dag aan te bieden. Dit is 
in mijn ogen echt de kracht van het 
dorp Aalsmeer en helpt ons enorm 
om Aalsmeer als watersportdorp te 
promoten.“

Optreden pianoleerlingen 
Adrie Groenveld zondag
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
traditie geworden. Zondag 7 juli ver-
zorgen leerlingen van pianodocent 
Adrie Groenveld een openbaar op-
treden. De eerste klanken zullen om 
15.00 uur de bovenzaal van De Ou-
de Veiling vullen. Onderzoeken heb-
ben uitgewezen dat klassieke mu-
ziek de mens gelukkiger maakt. Niet 
alleen het zelf spelen verrijkt het le-
ven maar ook het er naar luisteren is 
goed voor ons welzijn. Adrie Groen-
veld is een prettige leermeester. Hij 
leert zijn leerlingen niet alleen de 
juiste technieken, maar door te ver-
tellen over het ontstaan van de ge-
speelde stukken, de tijd waarin het 
geschreven, hoe men toen leefde, 
maakt dat er technisch goed ge-
speeld wordt, maar ook met veel ge-
voel. Dat je al jong kunt beginnen 
bewijst Roel van Rooij, hij is de jong-
ste die deze middag optreedt. Ook 
zijn paar jaar oudere broer Tijn laat 
horen wat hij in de afgelopen tijd 
heeft bijgeleerd. Vorig jaar stal hij 
de show met zijn onbevangen spel. 
Tijn speelt een stuk van de Ameri-
kaanse componist John Thompson 
die belangrijk geweest is voor het 
piano onderwijs. Bertus Buijs is de 
kinderschoenen al lang ontgroeid, 
wie hem in het verleden heeft horen 
spelen zal graag weer komen luiste-
ren. Dit keer heeft hij gekozen voor 
een Nocturne van Chopin en een 
Prelude en Fuga van J.S.Bach. Een 
andere bekende is Michel Schna-
bel, evenals Buijs een zeer gedreven 
pianist. Hij speelt van Edvard Grieg 
3 Lyrische Stücke. Hannah Leegwa-
ter zat verleden jaar nog als luiste-

raarster in de zaal en nu dan op het 
podium. “Zij is goed”, vertelt Groen-
veld. Zoon Sebastiaan mag/kan en 
wil niet ontbreken. Hij gaat Purcell 
zingen en speelt Schubert, Bach en 
Satie. Naast leerling van de Koor-
school te Haarlem, waar hij deel-
neemt aan de soloklas, is hij tevens 
lid van het Nationaal Jongenskoor. 
Hij wordt als zeer veelbelovend ge-
zien. Zijn grootste wens is om later 
dirigent te worden. Hoe Groenveld 
speelt en zijn lessen geeft zal zeker 
aan bod komen. Zijn gehoor kan re-
kenen op fraai spel en interessan-
te informatie. Muziek maakt geluk-
kig, het is beschreven en bewezen. 
Voor de liefhebbers kan dit een bij-
zondere middag worden. De toe-
gang is gratis!

Janna van Zon
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