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KORT NIEUWS:

Team water op 
Westeinder!
Aalsmeer - Het is vakantie en 
mooi weer. Het Team water van 
de politie gaat weer regelmatig 
extra controles houden op het 
water van de Westeinderplas-
sen. Gekeken wordt naar snel-
heid, het aantal pk’s van de mo-
toren en onder andere naar gel-
dige vaarbewijzen. Afgelopen 
vrijdag, zaterdag en zondag zijn 
agenten ook actief geweest op 
de Poel. Er zijn enkele bekeurin-
gen uitgeschreven, maar in de 
meeste gevallen zijn na contro-
les waarschuwingen gegeven.

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

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

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

JUlI MAANDACTIE
Voor alle thuisblijvers

21% BTW
korting

op DE gEhElE voorrAAD
Op de elektrische apparaten

10% korting

energieloket
13 juli van

11.00-13.00 uur
punterstraat 2

Sponsors blijven heel welkom

Kaartverkoop seizoen Crown 
Theater kan toch van start!
Aalsmeer -  Peter van Eick, di-
recteur van het Crown Theater in 
Aalsmeer, kijkt een stuk blijer dan op 
de foto van vorige week. Toen hing 
het er nog om of het theater wel zou 
blijven voortbestaan. Nu het zover is 
dat hij groen licht kan geven en al-
le voorstellingen doorgang kunnen 
hebben voor aankomend theater-
seizoen, heeft hij natuurlijk alle re-
den om te lachen. Hij zegt enthousi-
ast: “We hadden nog een fl ink aan-
tal sponsoren nodig en die hebben 
we gevonden! Ruim twintig onder-
nemers hebben de berichtgevingen 
goed opgepikt in de media. Ik geef 
graag het woord aan Jan Sparnaaij 
van de gelijknamige juwelierswinkel 
in de Zijdstraat. Hij is sponsor van 
het eerste uur. Jan: “Ik vind het als 
winkelier en inwoner van Aalsmeer 
van groot belang dat dit prachtige 
theater blijft bestaan en draag het 
daarom al langer een warm hart toe. 
Daarnaast biedt het ook heel veel 
kansen voor de ondernemer. Hoe 
leuk is het om je klanten een the-
aterbon cadeau te doen bij de aan-
schaf van een product. Het versterkt 
op beide manieren de band met zo-
wel de klant als het Crown Thea-
ter. We zitten samen in één cen-

trum. Ik begrijp eigenlijk niet dat 
sommige mensen in het bedrijfsle-
ven dat niet inzien. Van zo’n bind-
middel, want zo zie ik het, moet je 
gewoon gebruik maken. Twee vlie-
gen in één klap slaan. Ik heb al heel 
wat theaterbonnen uitgedeeld en de 
reacties zijn ronduit positief. Geluk-
kig is de missie geslaagd. Ik ben blij 
dat het Crown Theater behouden 
blijft. Het is een absolute meerwaar-
de voor Aalsmeer.” Natuurlijk is er 
nog steeds geld nodig, want de ba-
sis van het tweede seizoen is slechts 
gelegd. Het Crown Theater blijft dan 
ook sponsoren oproepen om net 
als Jan Sparnaaij op te staan en het 
theater te steunen door middel van 
een bijdrage. Je krijgt er zoveel voor 
terug. Peter van Eick: “Als onderne-
mer moet u maar eens in de boe-
ken kijken hoeveel er wordt besteed 
aan marketing waarvoor u niets te-
rug ontvangt. Wij bieden verschil-
lende pakketten aan, waarover ik 
u persoonlijk kan informeren.” Voor 
informatie mail naar petervaneick@
crowntheateraalsmeer.nl. Op za-
terdag 26 oktober gaat het theater 
met een knallende voorstelling van 
start. Er zijn nog onderhandelin-
gen met artiesten, maar dat het pro-

gramma spectaculair wordt is ze-
ker. Er kunnen abonnementen wor-
den afgesloten en het Crown Thea-
ter biedt verschillende acties, zoals 
bijvoorbeeld het derde kaartje voor 
de helft van de prijs bij aanschaf van 
tickets voor minimaal drie voorstel-
lingen tegelijk en het Crown Thea-
ter gaat arrangementen aanbieden, 
inclusief hapjes en drankjes. Vanaf 
15 juli zal het defi nitieve program-
ma worden aangeboden op de web-
site www.crowntheateraalsmeer.nl 
en er is op dit moment een mooie 
brochure in de maak, die eens per 
twee maanden uitkomt. Peter tot 
slot: “Voor de sponsors onder u, in 
deze brochure, als ook op alle an-
dere (social) media, komt uw naam 
naar voren. Ik maak meteen van de 
gelegenheid gebruik om de onder-
nemers te bedanken die ons heb-
ben benaderd, alsmede de bestaan-
de sponsors, en natuurlijk alle vrij-
willigers die zich belangeloos heb-
ben ingezet om dit fantastische re-
sultaat te behalen. Het is de spreek-
woordelijke kroon/Crown op al het 
werk. Graag tot ziens in het Crown 
Theater!” 

Door Miranda Gommans 

Doe mee aan de tuinenwedstrijd en win

Tuin is de trots en passie 
van Kick en AnneMarie
Aalsmeer - Alweer tientallen in-
zendingen van tuinen heeft de re-
dactie van de Nieuwe Meerbode 
mogen ontvangen en deze allemaal 
te mogen bekijken is letterlijk een 
traktatie. Wat zijn er mooie tuinen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Er wordt 
echt heel veel tijd besteed aan het 
eigen paradijsje. De eerste winnaar 
van de week kiezen, viel niet mee. 
De grote tuin met wel drie terras-
sen, de vijvertuin of de kleine tuin 
vol met bloeiende planten? Gekozen 
is voor de tuin van Kick en Anne-
Marie Erkelens in de Roerdomplaan 
86. Het echtpaar heeft een prachti-
ge, gevarieerde tuin met vaste plan-
ten, waaronder het mooie paar-
se lavendel, en diverse hoekjes met 
bloeiende planten als fuchsia’s, ge-
raniums, rozen en begonia’s. De di-
verse hoekjes zijn gemarkeerd met 
ronde buxusbollen en verrassend in 
de tuin zijn de rubberen hondjes in 
verschillende kleuren. In een ande-
re hoek is ruimte gemaakt voor een 
vijver en de schutting is ‘opgeleukt’ 

met schilderijen van zonnebloemen. 
“Met veel plezier laten wij onze tuin 
aan jullie zien. Dit is onze trots en 
passie en hier genieten we van het 
mooie weer”, schrijven Kick en An-
neMarie. De redactie heeft met ple-
zier een kijkje genomen in de tuin 
van dit echtpaar uit de Hornmeer. 
Kick en AnneMarie zijn de eerste 
die kans maken op een cadeaubon 
van tuincentrum Het Oosten aan 
de Aalsmeerderweg 393 van liefst 
250, 100 en 50 euro. Ook uw/jouw 
tuin laten zien en kans maken op 
een leuke prijs? De tuinenwedstrijd 
duurt voort tot eind augustus. 

Een foto met een kort verhaaltje op-
sturen kan naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Iedere week wordt 
een keuze voor de voorpagina ge-
maakt en deze tuin maakt kans op 
een prijs. Geprobeerd wordt verder 
om zoveel mogelijk tuinen en terras-
sen in de krant te zetten. Altijd leuk 
toch om bij anderen over de schut-
ting te mogen kijken? 

Winkelstraat blijft toegankelijk!

Fietsers te gast in Zijdstraat
Aalsmeer - Vorig jaar is een burge-
rinitiatief ingediend om de Zijdstraat 
fi etsluw te maken. De aanleiding 
hiervoor was een aanrijding tussen 
een fi etser en een voetganger. 
De gemeente heeft naar aanlei-
ding van dit initiatief de situatie on-
derzocht en heeft gesprekken ge-
voerd met meerdere belanghebben-
de partijen waaronder ook de ini-
tiatiefnemers, ondernemers in van 
Winkelcentrum Aalsmeer Centrum, 
de fi etsersbond en Veilig Verkeer 
Nederland. 
De Fietsersbond geeft aan dat de 
Zijdstraat een logische route is en 
de alternatieve routes geen veilige 
oplossing bieden. Ook Veilig Ver-
keer Nederland (VVN) geeft aan dat 
de Zijdstraat toegestaan kan blijven 
voor fi etsers. Zij hebben wel duide-
lijk aangegeven dat de bebording 
aangepast zou moeten worden. Dit 
wordt door de gemeente opgepakt. 
Op advies van VVN gaat de ge-
meente ook een bord plaatsen 
waarop staat dat de fi etser te gast is 
in een voetgangersgebied. Op basis 
hiervan is besloten om de Zijdstraat 
toegankelijk te houden voor fi etsers. 
Wel is de gemeente van mening dat 
door de vele bebording de situatie 
onduidelijk is en in sommige geval-
len zelfs onjuist. Om dit te verbete-
ren wordt op korte termijn een groot 
aantal verkeersborden vervangen, 
verwijderd of gewijzigd.
De Zijdstraat zelf wordt aangewe-
zen als een voetgangersgebied, 
waar de fi etser te gast is. Dit be-
tekent dat de voetgangers de be-
langrijkste bezoekers/gebruikers 
van de Zijdstraat zijn en dat fi et-
sers rekening met hen moeten hou-
den. Scooters en brommers zijn niet 
toegestaan in de Zijdstraat. Daar-

naast komt een zebra voorziening 
op de kruising Zijdstraat-Punter-
straat-Weteringstraat. Op deze ma-
nier heeft de voetganger op de Zijd-
straat voorrang op het kruisend ver-
keer. De gemeente is ook een plan 

aan het uitwerken om het aantal 
fi etsparkeerplekken in het Centrum 
uit te breiden. De winkeliers in de 
Zijdstraat gaan zelf kijken of ze uit-
stallingen en borden in de Zijdstraat 
kunnen verminderen.

Eén van de nieuwe verkeers-
borden die in de Zijdstraat komen.

Bewoner ademt rook in 
bij keukenbrandje
Kudelstaart - Bij een brandje in de 
keuken van een woning aan de Edi-
sonstraat heeft een man rook in-
geademd. Hij is met de ambulan-
ce naar het ziekenhuis gebracht. 
De brand ontstond rond 18.30 uur 
op zaterdag 6 juli in een frituurpan. 
De bewoner lag op dat moment te 
slapen. Door snel ingrijpen van de 
brandweer is verdere uitbreiding en 

schade voorkomen. In de woning 
was een rookmelder aanwezig al-
leen deze bleek geen batterij te be-
vatten, waardoor de bewoner rela-
tief laat door had dat de keuken vol 
rook stond. Hij ademde behoorlijk 
wat rook in en is daarom voor ver-
dere behandeling naar het zieken-
huis gebracht.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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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

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

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. A. Beeftink uit 
Kampen en 18.30u. ds. M. Hogen-
birk in NGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof dienst olv 
parochianen. Zondag 11u. in Kar-
melkerk woordcommunieviering 
met A. Blonk. 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. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met mw. A. 
Creemer-Allard, Kudelstaart.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
9.30u. woordcommunieviering met 
A. Blonk.

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.

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. 
en 18.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Menno Hofman uit Leiden. Col-
lecte voor Mennonite Hospital Pa-
raquay. Opvang allerkleinsten en 
zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met Bas van der 
Bent.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. S. 
Zijlstra, Heemstede. Organist: J. van 
der Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist Cees Ver-
schoor. Na afloop koffie drinken.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Gor Khatchikyan. 
Aparte bijeenkomsten voor kinde-

Zondag 14 juli

Brei mee met de Kunstploeg
De Gebreide Boomgaard 
voor Aalsmeerse Kunstroute
 Aalsmeer - Op Topsvoort aan de 
Uiterweg 185 staat één van de oud-
ste de boomgaarden van Aalsmeer. 
Tijdens de kunstroute in het derde 
weekend van september is het wild-
brei kunstwerk De Gebreide Boom-
gaard te bewonderen. Het kunst-
werk wordt gemaakt door inwoners 
van    Aalsmeer. Het doel van het 
project is om een serie oude fruit-
bomen met namen als Comtesse de 
Paris met kleurige breisels in te pak-
ken. Uiteindelijk zijn er in het week-
end van de Kunstroute ruim twin-
tig appel-, peren- en kersenbo-
men te bewonderen. Op dit moment 

wordt er al door allerlei vrijwilligers 
van handwerkclubs gebreid aan het 
project. Maar er zijn nog meer men-
sen nodig! Het gaat om een com-
munitykunstwerk waarin jong en 
oud met elkaar samenwerken. In 
aanloop van de kunstroute worden 
daarom enkele brei-bijeenkomsten 
georganiseerd.    Scholen, oude-
renorganisaties, bedrijven en par-
ticulieren zijn uitgenodigd om aan 
dit kunstproject mee te werken. Het 
project is een initiatief van beeldend 
kunstenaars Karin Borgman, Fem-
ke Kempkes en Jan Daalman en 
wordt uitgevoerd onder de vlag van 

Vermist.
- Stommeerweg: Konijn lichtbruin met een wit achterwerk en een aan-

gedaan 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.
- Einsteinstraat: Zwarte poes met witte sokjes en wit bij kopje. Is dik en 

ongeveer 4-5 jaar.
- Einsteinstraat: Zwarte poes van 1 jaar. Is heel dun.
- Legmeerdijk: Fel gekleurde Ara. Roepnaam Louis.
- Dorpstraat: Maine-Coon. Bruin-beige en 9 jaar oud.

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

Kudelstaart - Tot laat in de avond werd er gezwommen in de Westeinder 
plassen bij de loswal. Peter van Buren maakte deze mooie foto van het zwem-
men bij zonsondergang.

Zwemmen bij zonsondergang

Geslaagde vleermuizenavond
Aalsmeer -    Dinsdagavond 2 juli 
ging een groep enthousiastelingen, 
onder leiding van Carola en Frank 
van Landschap Noord-Holland,    in 
Kudelstaart op zoek naar vleermui-
zen. De gewone dwergvleermuis 
was vooral te vinden boven de vijver 
bij de Schweitzerstraat en boven het 
fietspad langs de vijver.     Dwerg-
vleermuizen zijn vaak te vinden in 
stukken waar zowel water als be-
groeiing is, omdat daar veel voed-
sel voor ze te vinden is. Tot grote 
verrassing werd tussen het Robend 
en Geerland een kolonie van onge-
veer 30 laatvliegers gespot. De laat-
vlieger is een grote vleermuissoort. 
De vacht is aan de bovenzijde kof-
fiekleurig, de onderzijde is koffie-
met-melk-kleurig. De oren en snuit 
zijn zwart, en de brede vleugels zijn 
donkerbruin tot zwart. De oren zijn 
relatief klein en driehoekig. De kop-
romplengte is 58 tot 80 millimeter, 
met een staart van 46 tot 57 millime-
ter. De spanwijdte is 32 tot 38 cen-
timeter en hij weegt 15 tot 30 gram. 

Binnen 20 minuten vlogen ze alle-
maal onder de dakpan weg. Vroeg 
in het jaar jagen ze op muggen, vlie-
gen en motten, maar later in het jaar 
vangen ze ook grotere insecten, als 
meikevers en grote motten. Meestal 
vangen en eten ze de insecten in de 
lucht. Later ging het gezelschap nog 
naar de loswal, in de hoop daar de 
meervleermuis te horen. Want on-
dertussen was het al 23.30 uur en 
helemaal donker. De meervleermuis 
is een soort die boven grote wateren 
jaagt. Maar helaas is deze soort niet 
aangetroffen. 

Dorcas helpt mensen Syrië
Aalsmeer - Dorcas, Cordaid en het 
Syrische Rode Kruis, slaan de han-
den ineen om de slachtoffers van 
het geweld in Syrië te helpen. Het 
aantal doden als gevolg van de oor-
log in Syrië is opgelopen tot 80.000. 
Het geweld heeft meer dan 1,2 mil-
joen mensen verjaagd van hun 
thuisland. 

Meer dan 50% van de Syrische zie-
kenhuizen is verwoest gedurende 
de oorlog. 30% Van de overgeble-
ven ziekenhuizen is buiten werking 
door een tekort aan medische ap-
paratuur, medicijnen en elektriciteit. 

Duizenden inwoners van Homs heb-
ben acuut medische zorg nodig. In 
augustus 2013 wordt een mobiel 
ziekenhuis naar Homs (Syrië) ver-
scheept om daar medische zorg te 
verlenen aan slachtoffers, waaron-
der veel moeders en kinderen. Ne-

derlandse hulporganisaties Dorcas 
en Cordaid zijn een samenwerking 
gestart met het Apeldoornse bedrijf 
Hospitainer dat het mobiele zieken-
huis levert. Ook particulieren zijn 
in dit project betrokken. Particulie-
ren en bedrijven kunnen het project 
sponsoren, met bijvoorbeeld hun 
naam op het mobiele ziekenhuis. 

Vrijwilligers gezocht
Ook de Dorcaswinkel aan de Turf-
stekerstraat 15 draagt zijn steentje 
bij. De vele vrijwilligerster maken de 
dagelijkse stroom van ingekomen 
goederen gereed voor de verkoop. 
Voor de afdeling kleding zoekt de 
winkel met spoed extra vrijwilligers, 
mannen en vrouwen, voor de zater-
dagmorgen of -middag. Bellen voor 
informatie of opgave kan op dins-
dag, donderdag en zaterdag naar 
0297-361043 of stuur een mail naar: 
hannie.verhoef@solcon.nl.

de nieuwe Stichting De Kunstploeg. 
Alle inwoners van Aalsmeer, jong 
en oud, grootmoeder en kleinkind, 
buurvrouw en vriendin, zelfs man-
nen die van breien houden kunnen 
meedoen.    Het is heel simpel, deel-
nemers    kunnen een breipakket 
afhalen met daarin een patroon van 
een boom (de afmetingen van het 
te breien onderdeel) en de te ge-
bruiken wol. Op dit moment wordt 
er al gebreid door handwerkgroe-
pen van Zorgcentrum Aelsmeer, 
van het Kloosterhof, van het Rode 
Kruis, de Doopsgezinde kerk en ook 
het jongerenwerk van De Binding    
is van plan één of twee fruitbomen 
te adopteren. Hierbij roept Stich-
ting De Kunstploeg jonge en oude-
re wildbreiers op om deel te nemen 
aan dit project.  Aanmelden kan bij 
KarinBorgman@xs4all.nl, bij fem-
ke_kempkes@hotmail.com of tele-
fonisch via 0297-343663.

Meer dan 2500,- 
collecte MLD
Aalsmeer - De Maag Lever 
Darm Stichting heeft in de col-
lecteweek van 24 tot en met 
29 juni in Aalsmeer en Rijsen-
hout een bedrag van 2569,25 
euro opgehaald. Jaarlijks krij-
gen meer dan 13.000 patiën-
ten en hun naasten te maken 
met darmkanker. Darmkan-
ker is de tweede kankersoort 
waar jaarlijks 5.000 Nederlan-
ders, zo’n 13 personen per dag, 
aan overlijden.Het geld dat op-
gehaald wordt met de collec-
te, stelt de MLDS in staat om 
wetenschappelijk onderzoek 
naar darmkanker te financie-
ren en mensen bewust te ma-
ken van de alarmsignalen van 
darmkanker. Zonder de bijdra-
ge en inzet van vrijwilligers en 
donateurs is dit onmogelijk. De 
MLDS wil iedereen die een bij-
drage heeft geleverd daarvoor 
hartelijk danken. Mocht u de 
collectant gemist hebben, dan 
kunt u uw bijdrage alsnog stor-
ten op giro 2737 ten name van 
de Maag Lever Darm Stichting 
te Amersfoort. 

Wie volgend jaar wil helpen 
met collecteren, kan contact 
opnemen met Bianca Boer 06-
22345282 (Aalsmeer) of Yvon-
ne Capiteijns 06-51127622 (Rij-
senhout).

Vakantie Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zaterdagmiddag ver-
trokken 39 deelnemers en 5 bege-
leiding van de Doopsgezinde kerk 
voor een vakantieweek in Hotel 
Brinkzicht in Vledder. Na een mooie 
reis werden de ouderen in het ho-
tel ontvangen met koffie. De kamers 
werden ingericht en daarna stond 
het diner klaar. ‘s Avonds werd met 
elkaar gesproken over ht thema 
‘Toen, Nu en Later’. Zondagmorgen 
kwam de ouderenpastor Ellen van 
Houten om de kerkdienst in het ho-
tel te leiden. Zondagmiddag werd 
er gefietst en werd met een flinke 
groep gewandeld naar de nabijge-
legen theetuin. Iedereen genoot van 
het mooie weer. Zondagavond is 
met elkaar een quiz gedaan. Maan-
dagmiddag is met de bus een uit-
stapje naar het Ot en Sienmuseum 
in Surhuisterveen gemaakt. Via een 
prachtige route langs allerlei smal-
le weggetjes kwamen de ouderen 
daar. Wat een nostalgie en wat een 
herkenning voor alle deelnemers. 
Als ze het zelf niet meer hadden 
meegemaakt, dan wel hun ouders 
of zelfs grootouders. ‘s Avonds trad 
de zanggroep Lisdoonvarna op, en-
kele vrouwen en een man, die Ierse 
liedjes zingen en spelen. Wat wis-

ten ze een gezellige sfeer te maken, 
iedereen genoot. Dinsdag wordt er 
door een deel van de groep gefietst 
en de anderen gaan leuke dingen in 
de omgeving doen. Het weer is nog 
steeds mooi en de groep hoopt de 
rest van de week net zo te kunnen 
genieten als tot nu toe is gedaan. 
De vakantie eindigt op zaterdag 13 
juli bij de Zotte Wilg aan de Uiter-
weg waar nog de lunch gebruikt zal 
worden. Om 14.15 uur kunnen de 
deelnemers hier afgehaald worden.

Corné Timmer 
snel in Utrecht
Aalsmeer - Op vrijdagavond werd 
er in Utrecht wederom een Track 
Meeting georganiseerd. C-junior 
Corné Timmer van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer nam bij de oudere 
B-junioren deel aan de 1.000 meter 
en deed het weer enorm goed. De 
weersomstandigheden waren uit-
stekend en Corné verbeterde zijn 
persoonlijke record op de 1.000 me-
ter met maar liefst 10 seconden tot 
een tijd van 2.49.12 minuten. 



Muziek/Film
Vrijdag 12 juli:
* Partynight met dj Marco in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Drie punk-rockbands live in N201, 
Zwarteweg. Open v/a 20.30u.
Zaterdag 13 juli:
* Vanaf 22u. partynight in café de 
Praam, Zijdstraat met dj Daniel.
* Film over King of Waltz, Andre Rieu 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Aanvang: 20u.
* Rockabilly van The Tinstars Feat in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 22u.
Zondag 14 juli:
* The Moondogs jamsession in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer van 16 tot 20u.

Exposities
11 t/m 13 juli:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 13 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug. Zaterdag 11-16u. 
13 en 14 juli:
* 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.
Donderdag 11 juli:
* 8e Netwerkbijeenkomst Borrel-
aalsmeer in Studio’s, Van Cleeffka-
de. Van 17 tot 20.30u.
12 t/m 14 juli:
* Minifair verkoop brocante en curi-
osa bij Bob en Ankie, Aalsmeerder-
weg 30. Open vrijdag, zaterdag en 
zondag 12 tot 16u.
Dinsdag 16 juli:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 17 juli:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 18 juli:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van de 
zorg met ontbijt met college buiten 
voor gemeentehuis, 7.45 tot 9u. Bij 
slecht weer binnen.

AGENDA
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Gerard Joling en Wolter Kroes
Fikse kortingen met haantje 
de voorste actie feestweek
Aalsmeer - Voor een leuke prijs al-
le muziekavonden tijdens de feest-
week begin september bezoeken? 
Dan reeds nu een passe-partout of 
kaarten kopen, want de organisa-
tie biedt snelle beslissers fikse kor-
tingen middels de haantje de voor-
ste actie. Passe-partouts kosten via 
de haantje de voorste actie, zolang 
de voorraad strekt, slechts 40 eu-
ro en daarmee kan donderdag on-
der andere genoten worden van op-
tredens van Gerard Joling en Sasja 
Brouwers, gaan vrijdagavond de 
spots aan voor Raffaela, Nielson en 
de Venga Boys en wordt het zater-
dag vast en zeker heel gezellig met 
Wouter Kroes op het podium. In de 
voorverkoop kost een passe-partout 
45 euro, dus dat scheelt! 
Voor donderdag- en vrijdagavond is 
de toegang via de haantje de voorste 
actie 15,50 euro. In de voorverkoop 
gaat de prijs omhoog naar 17,50 eu-
ro en wie bij de tent een op het laat-
ste moment een kaartje koopt be-
taalt hier 20 euro voor. De entree 
middels de haantje de voorste ac-

tie is zaterdagavond 10 euro en 
dat scheelt 2,50 euro met de voor-
verkoopprijs (12,50 euro) en 7 eu-
ro bij aankoop in de tent (17 euro). 
Woensdagavond presenteert de or-
ganisatie weer een gezellige band-
jesavond met vooralsnog optredens 
van Almost Famous en Goet-Foud. 
Ook hiervoor kaarten kopen via de 
haantje de voorste actie is aan te ra-
den: 7,50 euro tegen 8,50 euro in de 
voorverkoop en 10 euro in de tent. 
De feestweek Aalsmeer, die plaats-
vindt van 8 tot en met 14 septem-
ber op het Praamplein, biedt verder 
ook een nostalgische filmmiddag en 
-avond (kaartverkoop hiervoor start 
op 15 en 16 augustus), natuurlijk de 
SPIE-avond, de Rabo-kindermiddag 
en een gezellige middag voor seni-
oren. De prijzen van alle kaarten en 
passe-partouts zijn overigens inclu-
sief 6 procent BTW. De haantje de 
voorste actie loopt nog ruim een 
week, dus snel bestellen is een aan-
rader. Kaarten kopen kan via www.
feestweek.nl (tevens voor alle infor-
matie) en bij alle Primera winkels.

Nu in Crown Cinema Aalsmeer!
Familieanimatiefilms en 
Andre Rieu in bioscoop
Aalsmeer - Bereid je voor op nog 
veel meer ondeugende minions in 
de nieuwe 3D animatiefilm voor de 
hele familie: Verschrikkelijke Ikke 2 ! 
Alle favoriete personages keren te-
rug, zoals superschurk Gru, zijn lie-
ve meiden Agnes, Edith en Mar-
got, de ondeugende minions en ve-
le verschrikkelijk grappige nieuwe 
personages! De animatiefilm voor 
de hele familie duurt 98 minuten en 
draait sinds gisteren in Crown Cine-
ma. Te zien in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade elke donderdag tot 
en met woensdag om 14.45 uur. Ex-
tra vertoning op vrijdag, zondag en 
dinsdag om 10.30 uur. Ook nieuw 
sinds gisteren in Crown Cinema: 
Monster’s University 3D (NL). De-
ze familieanimatiefilm duurt 110 mi-
nuten. Mike Wazowski en James 
P. Sullivan zijn een onafscheidelijk 
duo, maar dat is niet altijd zo ge-
weest. Het verhaal speelt zich af 
voor de belevenissen in Monsters 
Inc, in de tijd dat Mike en Sulley 
nog in de schoolbanken zaten van 
de Monsters Universiteit. Daar le-
ren ze hoe ze kinderen de stuipen 

op het lijf kunnen jagen. Het verhaal 
vertelt hoe de twee, die in het be-
gin elkaars grootste rivalen waren, 
uiteindelijk de beste maatjes wor-
den. Elke dag te zien in Crown Cine-
ma om 12.30 uur. De Engelse versie 
van Monster’s University kan beke-
ken worden op vrijdag, dinsdag en 
woensdag om 19.00 uur. Aanstaan-
de zaterdag 13 juli trakteert Crown 
op de spectaculaire film over Andre 
Rieu’s 2013 Maastricht concert van-
af 20.00 uur. Verder gaat in de bios-
coop in Aalsmeer ook het licht uit 
voor: Spijt!, elke dag om 10.30 en om 
16.30 uur en donderdag en maan-
dag extra ook om 19.00 uur; Man 
of Steel 3D op donderdag 11 ju-
li om 21.00 uur en woensdag 17 ju-
li om 21.15 uur; Night Train to Lis-
bon op zondag 14 juli om 19.00 uur; 
The Great Gatsby (3) op maandag 
15 juli om 21.00 uur en The Han-
gover 3 op vrijdag 12 en zondag 14 
juli om 21.30 uur en dinsdag 16 ju-
li om 21.15 uur. Kaarten reserve-
ren kan via info@crowncinema.nl of 
bel 0297-753700. Informatie: www.
crowncinema.nl. 

Michael Glanz en Gerard Zelen
Verrassende talenten in 
Amazing Amateurs 2
Aalsmeer - De expositie Amazing 
Amateurs, een initiatief van Stich-
ting KCA, geeft een verrassend 
beeld van zondagschilders en opko-
mend talent uit de regio Aalsmeer. 
Het doel is om amateur-kunste-
naars te ontdekken en hen de kans 
te bieden hun werk in een profes-
sionele omgeving te presenteren 
aan een breed publiek. Het beroep 
van Gerard Zelen is huisschilder, 
de voordeur van het Oude Raad-
huis heeft hij onlangs in grachten-
groene hoogglans gezet. Maar, in 
de avonduren neemt hij plaats ach-
ter zijn schildersezel, vier totaal ver-
schillende schilderijen van zijn hand 
zijn op de tentoonstelling Amazing 
Amateurs te zien. Zijn opleiding tot 
meester-schilder kreeg hij op de na-
tionale schilderschool, kleurenleer 
was het mooiste vak. Hij werkte als 
restaurator in de Nieuwe Kerk, deed 
hout en marmerimitaties, schilder-
de sierletters. Eigenlijk kan hij tech-
nisch alles schilderen. Er is geen 
deelnemer die met zoveel discipli-
ne aan verschillende genres werkt. 
Een circus in expressionistische stijl, 
een stadgezicht, een kleurrijk ab-
stract werk, naast een realistische 
zwaan. Tijdens het wintercircus in 
2008 hing het doek drie maanden in 
Carré. “Ik werk vanuit een bepaal-
de stemming, ook met mijn verhalen 
en gedichten. Ik ben in een wees-
huis bij de nonnen grootgebracht, 
daar heb ik onbewust veel positie-
ve indrukken opgedaan en bewaard 
voor verhalen en schilderijen nu. ‘s 
Avonds zet ik muziek op en begin ik 
met schilderen, soms uit het hoofd 
dan weer van een foto. Uit over-

tuiging verkoop ik mijn schilderij-
en niet, mensen mogen het wel een 
half jaar in bruikleen hebben. Het 
mooie van deze amateur tentoon-
stelling is dat je andere schilders 
spreekt en leert kennen. Er ontstaan 
gesprekken over elkaars werk over 
elkaar werk. Het geeft de mensen 
veel zelfvertrouwen heb ik gezien. 
Het Oude Raadhuis is een prachtige 
plek voor kunst, dit mag zeker niet 
verloren gaan.” Kleur is het kern-
achtige motto van de vier abstrac-
te werken die Michael Glanz voor 
de tweede editie van Amazing Ama-
teurs inbracht. Nog geen jaar gele-
den begon hij met schilderen. Op 53 
jarige leeftijd werd het besluit geno-
men: “Nu begin ik, nu is het de tijd.” 
In een jaar tijd maakte hij 34 schil-
derijen, nooit landschappen of por-
tretten, alleen composities in felle 
kleuren, strakke lijnen en vlakken. 
Op een A-viertje maakt hij met pot-
lood voorstudies die een aanleiding 
zijn voor een groter werk in kleur. 
“Ik werk op een ruime zolderkamer 
in de Seringenstraat, bij een groot 
raam met veel licht. De strakke lij-
nen in acrylverf moeten net als bij 
Mondriaan en Bauhaus perfect zijn. 
Dit is de eerste keer dat ik mijn werk 
laat zien in een groepstentoonstel-
ling. Ik ga er met al mijn vrienden en 
kennissen heen!”
Door Annefie van Itterzon

Amazing Amateurs 2 kan tot en met 
zondag 18 augustus bezocht wor-
den in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.

DJ’s Marco en Daniel dit 
weekend in de Praam
Aalsmeer - Na een supergezellig 
weekend met vrijdagavond DJ Hen-
kie en zaterdag de Praam’s party 
night voor 16 plussers gaan de me-
dewerkers van het café in de Zijd-
straat zich deze week weer opma-
ken voor een zonnig nieuw party 
weekend. 
Vrijdagavond 12 juli begint vanaf 
22.00 uur de Razz party met de Am-
sterdamse DJ Marco Koorn. Marco 
is alweer bijna 10 jaar een bekend 
gezicht in de Praam. Hij draait re-
gelmatig op de grotere podia’s in de 
hoofdstad en is vaste DJ van Tante 
Roosje op het Rembrandtplein en bij 
Bolle Jan. Maar vridjagavond draait 
hij in danscafé de Praam! Alle be-
zoekers krijgen bij binnenkomst een 
gratis shooter aangeboden. Deze 
avond is toegankelijk voor iedereen 
van18 jaar en ouder.
Zaterdagavond 113 juli gaat het dak 
er af met DJ Daniel. Daniel heeft zijn 
sporen al ruimschoots verdiend in 
en rond Aalsmeer. De Praams party 
night begint om 22.00 uur. Het bar-
personeel heeft voor de bezoekers 
een verrassing in petto, dus wees op 

tijd. De toegangsleeftijd zaterdag is 
16+. Vergeet niet een ‘id’ mee te ne-
men.

Tropical night
De Praam is alweer met de voor-
bereidingen bezig voor de Tropical 
night op zaterdagavond 27 juli. Van-
af 21.00 uur op het achterterras met 
DJ Nista en Friends en voor in de 
Zijdstraat draait DJ Tjonie. En er is 
net als tijdens bandjesavond, weer 
een afterparty na de Tropical night 
in de Praam vanaf 01.00 uur. Zorg 
dat je er bij bent.

In Stitches, Nexo Shape en Bep
3 (Punk)rockbands in N201
Aalsmeer - Vrijdag 12 juli verzor-
gen drie bands optredens in de 
N201: In Stitches, Nexo Shape en 
Bep. Drie bands met doorgewin-
terde muzikanten en veel positie-
ve energie om het weekeinde goed 
te beginnen! In Stitches en Bep zijn 
twee bands die al eerder in N201 te 
zien zijn geweest, maar voor Nexo 
Shape is het de eerste keer. Bep is 
een punkrockband uit Amsterdam, 
die vooral begin jaren nul veel fu-
rore maakte langs de Nederlandse 
podia, zo ook in N201. 

Gezellige boel
Na een periode van relatieve stilte 
rond de band, is het toch weer gaan 
jeuken en de heren zijn het nog 
niet verleerd. Verwacht een gezelli-
ge boel op en voor het podium en 

veel aanstekelijke songs! In Stitches 
stond in het voorjaar al in N201 sa-
men met Kudelstaartse punkrockers 
Junkyard Safari voor een goed ge-
vulde zaal . Met invloeden van Nak-
ed Raygun, Joe Jackson en Weezer 
maakt de band rock met een vleug-
je punk, pop en new wave. Nexo 
Shape laat zich als band vooral in-
spireren door de alternatieve new 
wave uit de tachtiger jaren, maar 
borduurt verder met een heden-
daagse sound. Het geluid is indu-
strieel, indie en een crossover tus-
sen electronische muziek en new 
wave met duidelijke popinvloeden. 
Kort gezegd: electro-nu-wave! De 
entree is slechts 4 euro en de zaal 
van de N201 aan de Zwarteweg is 
vrijdag open vanaf 20.30 uur. Meer 
info op www.n201.nl 

Fantastische show The Tinstars
Rockabilly in The Shack!
Oude Meer - Vintage instrumen-
ten, vintage kleding en de haartjes 
goed in het vet! Zaterdagavond 13 
juli staan om 21.30 uur The Tinstars 
op het Shack podium. Deze man-
nen maken al meer dan 25 jaar de 
Nederlands en buitenlandse podia’s 
onveilig. Ooit begonnen in 1985 als 
The Tinstar Trio, maar nadat een 
vierde bandlid werd toegevoegd, is 
de naam veranderd. 

CC Jerome
Zaterdag 13 juli speelt de band in 
The Shack met niemand minder dan 
CC Jerome. Deze Jeroen van Gas-
teren behoeft geen verder introduc-
tie. Als je tien jaar in Amerika ge-
woond hebt en daar gespeeld hebt 
met grote namen uit de Rock ’n Roll 
wereld als Lee Rocker, Chuck Berry 
en The Specials dan heb je wel het 
een en ander in je mars. Bovendien 
heeft CC Jerome The Shack al eens 
op z’n kop gezet samen met zijn Jet-
setters. De muziek van The Tinstars 
kan het beste omschreven worden 
als pure Rockabilly met wat blues 

and hillbilly invloeden. De inspira-
tie komt van de grote pioniers die in 
de jaren vijftig bekend waren, zoals 
Jerry Lee Lewis, Leffty Frizzell, Hank 
Williams, Early Elvis, dus de 50-er ja-
ren Rock en roll, Rockabilly, western 
swing, blues, Hillbilly. The Tinstars 
bestaat verder uit Rick de Bruijn op 
leadgitaar en zang, Dusty Ciggaar 
op leadgitaar en zang, Andre Han-
selman op bass en Darryl Ciggaar 
op drums. The Tinstars staat bekend 
om haar wilde podiumpresentatie, 
spontaniteit en energie in combina-
tie met uitstekende muzikaliteit. Het 
uit zich in een fantastische rockabil-
lyshow! The Shack is op vrijdag 12 
juli gesloten. Zaterdag 13 juli gaat 
de deur open om 19.00 uur. The Tin-
stars begint rond 21.30 uur en de 
toegang bedraagt 5 euro. 

Moondogs jamsession
Zondagmiddag 14 juli van 16.00 tot 
20.00 uur is er weer The Moondogs 
jamsession. Toegang Gratis! Voor al-
le informatie: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253, Oude Meer.

Gezien en gehoord
The Pretty Blue Brothers
Aalsmeer - De afsluitende act van 
het 20e seizoen van cultureel café 
Bacchus waren The Pretty Blue Bro-
thers. Ze stonden afgelopen vrij-
dag 5 juli op het podium. The Bro-
thers spelen nog niet zo lang sa-
men. Dat was soms te merken in de 
solo’s van de peddle steelguitar van 
Harm van Sleen in combinatie met 
gitaar van Chris Clemens. Maar ook 
slagwerker Cees Tas doet nog maar 
net mee. Een paar uur, om precies te 
zijn. Daar tegenover staat dat Cees 
Tas en bassist Ab Hansen elkaar 
door en door kennen. Dat is met 
name in de meer jazzy nummers 
goed te horen, samen zijn ze ijzer-
sterk. Zij leveren de structuur waar-
op Clemens en Van Sleen hun gang 
konden gaan. Daarbij is Hansen in 

staat bassolo’s te spelen die na tien 
maten nog steeds interessant zijn. 
Maar, misschien moeten The Bro-
thers op zoek naar een Blue Sister 
op zang. Tijdens de drie sets speel-
den ze nummers van grootheden uit 
de gitaar–duo traditie. Lastig mate-
riaal van de hand van vaak minder 
bekende schrijvers. Maar ze speel-
den ook bekendere nummers, zoals 
werk van bijvoorbeeld John Mayer 
en Greg en Duane Allman. De der-
de set begon na twaalven. Ze lieten 
de programmering los en speelden 
vooral wat er in ze opkwam. En dan 
wordt het duidelijk dat The Brothers 
getrainde muzikanten zijn. Spelen 
ze bij u in de buurt? Gewoon even 
gaan luisteren, The Pretty Blue Boys 
zijn echt de moeite waard!

Benefietconcert voor King Pelican:
Leuke avond, prima opbrengst!
Aalsmeer - “Wat een gezellige 
avond. Er zou vaker apparatuur ge-
stolen moeten worden van bands”, 
luidde een gekscherende opmer-
king afgelopen zaterdag 6 juli tijdens 
de benefietavond voor King Pelican. 
Er is ingebroken in de oefenruim-
te van deze studentenformatie en 
om de heren en dames weer op te 
kunnen laten treden, nam zangeres 
Mieke van Trigt het initiatief om een 
benefietconcert te organiseren. En 
met succes, vijf Aalsmeerse bands 
gaven direct aan belangeloos op te 
willen treden en De Oude Veiling 
zette haar deuren open om het be-
nefietevenement te laten plaatsvin-
den. Een half uur mocht iedere band 
optreden en dit leverde een heel ge-
varieerde, muzikale avond waar, on-
danks de warmte, ruim honderd be-
zoekers op af kwamen. Ze kregen 
waar voor hun vijf euro entree, elk 
half uur was strak ingevuld en de 
spontane slotact was het perfec-
te ’kersje op de taart’ van een heel 
geslaagde avond. Het spits werd af-
gebroken door de Rietveldband, die 
met haar vrolijke country- en gip-
sy-rock gelijk een feestelijke stem-
ming in de zaal bracht. Daarna wer-
den de bezoekers getrakteerd op 
‘strak’ gespeelde nummers van de 
Rolling Stones door de Mac Jigger-
band en swingende covers van Ten 
Beers After met haar ‘sterke’ blazer-
strio. Als laatste gaven de opgehe-
ven bands Rood en de Straatband 

elk een spetterend optreden. Spe-
ciaal voor het benefiet waren bei-
den weer de oefenruimte ingedo-
ken en voor het resultaat verdienen 
ze een compliment. De heren en da-
mes hadden er duidelijk plezier in. 
Wie weet wordt er gedacht om toch 
weer samen te gaan spelen! 
Aan het einde van het optreden van 
de Straatband reikte Mieke de en-
velop met inhoud uit aan Kim, Ni-
colette en Sander van King Pelican. 
Met trots kon zij vertellen dat de bij-
een gebrachte entreegelden en de 
rondgang langs het publiek met de 
champagnekoeler het mooie bedrag 
van 850 euro had opgeleverd. Tot 
slot zong Nicolette nog een num-
mer mee met de Straatband. Tot zo-
ver het programma, dacht iedereen. 
Maar hierover hadden Hans, Bart, 
Ron en Ab een andere mening. Het 
viertal nam nog een keer plaats op 
het podium en trakteerde het pu-
bliek op enkele stevige rockhits. 
Een prachtig slot van een avond 
voor een Aalsmeerse band door 
Aalsmeerse bands. Overigens heeft 
Sander na de uitreiking de envelop 
niet meer los gelaten en het viel op. 
Diverse bezoekers trokken nog een 
keer hun portemonnee open, waar-
door de opbrengst met bijna 100 
euro is verdubbeld. Voor maar liefst 
946 euro kan King Pelican verster-
kers en effectapparatuur gaan ko-
pen! Kortom: Echt een leuke avond 
met een prima opbrengst.
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3.000ste Inschrijving bij 
groothandel Duoplant
Aalsmeer - Sinds maart 2013 is de 
vestiging van Duoplant aan de Leg-
meerdijk vernieuwd tot een mo-
dern groothandelscentrum en onder-
scheid zich hiermee van de winkels 
door middel van een uitgebreider as-
sortiment en het verlenen van 10% 
groothandelskorting op alle produc-
ten, behalve de boeketten. Afgelopen 
week heeft Duoplant de 3.000ste Ka-
mer van Koophandel inschrijving mo-
gen ontvangen van mevrouw Retera 
uit Uithoorn. Zij koopt in voor Ton Re-
tera Consultancy. Voor Duoplant zijn 
alle veranderingen boven verwach-
ting ontwikkeld en het bedrijf is hier 
terecht trots op! Duoplant zet graag 
haar klant met de 3.000ste inschrijving 
in het zonnetje. Natuurlijk kan een be-
drijf niet zonder zijn vaste klanten en 
daarom bedankt Duoplant ook graag 
de klant die hen in de afgelopen vier 
maanden het meest heeft bezocht. 
En dit is mevrouw  Overmars uit Wil-

nis! Mevrouw Overmars komt iedere 
week namens Huisdierenverzorging 
De Ronde Venen bloemen en planten 
kopen. Mevrouw Overmars en me-
vrouw Retera zijn beide getrakteerd 
op een prachtig Duoplant-boeket en 
een waardebon van 25 euro! Klanten 
kunnen bij Duoplant op de hoofdves-
tiging aan de Legmeerdijk overigens 
alleen nog terecht met een Duoplant-
Klantenpas. Door de vernieuwing zijn 
er ook vele bloemenwinkels en -stal-
len die hun inkoop bij Duoplant neer-
leggen. Zo ook de  grootste klant Joy-
ce Bloemdecoratie uit Houten. Iedere 
dag komen zij weer verse producten 
ophalen voor in de bloemenwinkel. 
Ook mede dankzij deze grote klanten 
kan Duoplant iedere dag nog groter 
inkopen en blijft de kwaliteit optimaal 
door de grote en snelle afzet. Wilt u 
ook kunnen kopen op de Legmeer-
dijk? kijk dan voor meer informatie op 
de website: www.duoplant.nl

In kader Aalsmeerse visserijdagen
Zaterdag Paling Experience
Aalsmeer - Komende zomer zijn en-
kele Aalsmeerse visserijdagen ge-
pland. Op de zaterdagen 13 juli en 17 
augustus wordt de ‘Paling Experience’ 
gevaren. Deze speciale vaartochten 
gaan over het boven- en onderwater-
leven op de Westeinderplassen. Met 
de open rondvaartboten wordt naar 
visser Theo Rekelhof op de plas ge-
varen. Daarbij worden de fuiken op-
gehaald en vertelt Theo alles over de 
vangst in dit zo bijzondere binnenwa-
ter. Natuurlijk komt tijdens deze vaar-
tocht de paling aan bod, maar ook 
zeker de meerval, die steeds vaker 
wordt gevangen. Daarbij maakt ieder-
een kennis met het internationaal be-
volkte onderwaterleven, zoals de Chi-

nese wolhandkrab en de Amerikaan-
se rivierkreeft. De laatste weken heeft 
de beroepsvisser al weer aardig wat 
in de fuiken gevangen en aanstaande 
zaterdag valt er zeker wat te zien. Wel-
licht durven enkelen de gladde paling 
te aaien en wellicht is er iemand te 
verleiden tot ‘meerval knuffelen’.  De 
eerste meervallen zijn ook al weer 
gevangen, maar deze worden nadat 
ze zijn ‘gechipt’ weer vrijgelaten. De 
vaartocht wordt afgesloten met een 
palingproeverij. De kosten zijn 12,50 
euro per persoon. Vertrek vanaf het 
Praamplein om 10.30 uur. Reserveren 
gewenst en dit kan bij de Westeinder 
Rondvaart via Info@westeinderrond-
vaart.nl of 0297-341582.

B(l)oeiende ledenactie Rabobank
Stichting Oud Aalsmeer 
blij verrast met bijdrage
Aalsmeer - Tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst van Rabobank regio 
Schiphol kwamen 20 genomineerde 
verenigingen en stichtingen uit de 
regio bijeen. Zij ontvingen uit han-
den van directie en ledenraadsleden 
van de plaatselijke Rabobank een 
cheque van de B(l)oeiende Leden-
bank-actie. De bijna 15.000 leden 
van de bank hebben de mogelijk-
heid gehad om met hun stem 25 eu-
ro uit het coöperatieve dividend van 
de bank toe te bedelen aan hun fa-
voriete vereniging of organisatie uit 
de twintig nominaties voor de B(l)
oeiende Ledenbank actie 2013. De 
bedragen liepen flink op, variërend 
van 1.050 euro tot 8.175 euro per 
genomineerde. In Aalsmeer is het 
hoogste bedrag uitgereikt aan de 
Stichting Oud Aalsmeer. Karin Eve-
leens en Jan Willem de Wijn van de-
ze stichting waren bijzonder verrast 
met deze mooie gift uit het Coope-
ratiefonds van de Rabobank. Maar 
liefst 307 stemmen van de leden van 
de Rabobank zorgden voor een to-
taal bedrag van 7.675 euro. Andere 
genomineerden die een mooi be-
drag mochten ontvangen, waren: 
Jong Aalsmeer United, Stichting Ur-
gente Noden Aalsmeer, Korenmolen 
de Leeuw en Ouderendag Aalsmeer 
en Kudelstaart. De overall favoriet  
van de B(l)oeiende Ledenbank actie 
2013 van Rabobank Regio Schiphol 
werd  Scouting Vereniging St. Jo-
annes uit De Kwakel. De scouting 
groep was dan ook zeer actief ge-
weest om leden te mobiliseren om 
te stemmen. Onder andere via Twit-
ter en met spandoeken in het dorp. 
Ze konden op bijna 10% van de 
3.279 uitgebrachte ledenstemmen 
van de bank rekenen, resulterend 
in een bedrag van 8.175 euro. Met 
de actie vloeide in totaal 81.975 eu-
ro aan coöperatief dividend terug in 
de samenleving. 

Betrokken bij lokale initiatieven
Als coöperatie voelt Rabobank Re-
gio Schiphol zich verantwoorde-
lijk voor de duurzame ontwikkeling 
van de lokale samenleving. “Daarom 
storten wij jaarlijks een deel van on-
ze winst in het coöperatiefonds. Dat 
bedrag besteden wij aan de onder-
steuning van lokale initiatieven die 
bijdragen aan het welzijn en de leef-
baarheid van onze regio”, aldus di-
rectievoorzitter Leo Peeters Weem. 
“Onze leden beslissen vervolgens 
over de toekenning van de bedra-
gen uit het fonds via hun vertegen-
woordigers in de ledenraad. Met de 
B(l)oeiende ledenbank actie kunnen 
alle leden rechtstreeks hun stem la-
ten gelden. En we zijn erg blij met 
het resultaat van deze actie.” Voor 
een verslag en foto’s: www.regio-
schiphol.rabobank.nl

De zes inwoners bij hun portretten. Foto: Ernst van Deursen

Introductiecampagne met 6 inwoners

Glasvezelnetwerk klaar 
voor gebruik in Aalsmeer 
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart kunnen gebruik 
gaan maken van glasvezel. En dat 
is goed nieuws. Inwoners kunnen 
naast razendsnel internetten nu ook 
interactief tv-kijken en voordelig 
bellen. Caiway is de aanbieder van 
de glasvezeldiensten en biedt de in-
woners de keuze uit drie Alles-in-1 
Glas pakketten tegen een aantrek-
kelijke prijs. Glasvezel is hét ant-
woord op de groeiende hoeveel-
heid dataverkeer. Een glasvezelnet-
werk kan moeiteloos grote datastro-
men aan. Bovendien is glasvezel ui-
termate stabiel en betrouwbaar én 
vele malen sneller dan ADSL. Niet 
iedereen is bekend met glasvezel. 
Hoe werkt glasvezel? Wat zijn de 
voordelen? Wat betekent het voor 
mij? Caiway stelt daarom in de in-
troductiecampagne rondom glas-
vezel de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart centraal. Door hen een 
stem te geven, komen alle mogelij-
ke vragen en afwegingen aan bod. 
Dat heeft geresulteerd in een se-
rie fotoportretten van bewoners uit 
Aalsmeer en Kudelstaart. Afgelopen 

donderdag 4 juli gingen fotografie 
én glasvezel perfect hand in hand. 
Aan de Zijdstraat, voor korenmo-
len De Leeuw, onthulde Caiway zes 
prachtige fotoportretten en opende 
daarmee tevens officieel de moge-
lijkheid om een Alles-in-1 Glas pak-
ket te bestellen. 

De hoofdrolspelers van de campag-
ne konden tijdens de onthulling na-
tuurlijk niet ontbreken. Leen, Barba-
ra, Kick, Suzanne en Lennaert wer-
den door Caiway in het zonnetje ge-
zet. Hoofdrolspeelster Winnyfred 
kon er helaas wegens vakantie niet 
bij zijn. Vanaf deze week zijn ze alle 
zes te zien op abri’s en in huis-aan-
huisbladen in de regio Aalsmeer en 
in de Caiway-brochure. De onthul-
ling markeerde overigens niet alleen 
de start van de campagne. Het was 
ook het uitgelezen moment voor de 
overige bewoners om alles te we-
ten te komen over glasvezel en met 
Caiway in gesprek te gaan. Meer in-
formatie over Caiway, de glasvezel-
diensten en de Alles-in-1 Glas pak-
ketten is te vinden op caiway.nl.

Pramenbouwers uit het Oosten
Aalsmeer - Niet alleen op de Buurt, 
maar ook in het Oosteinde wor-
den tradities  voortgezet. Afgelopen 
weekend is onder belangstelling 
van goede vrienden en bekenden de 
tweede praam van Daniël en Kees 
Alderden te water gelaten. Na erva-
ring opgedaan te hebben met het 
bouwen van de eerste praam (een 
gewijzigde versie van het Gouwerok 
model), was het nu de uitdaging om 
een exacte replica te maken van een 
echte Aalsmeerse praam.
De praam van de Historische Tuin 
werd als voorbeeld genomen. Deze 
is in 1999 gebouwd, is nog in per-
fecte staat, niet verrot en niet uit-
gezakt in het midden, waardoor de 
maten precies overgenomen kon-
den worden. Uitgezet op alumini-
um platen werd een snijpakket ge-
zaagd. Het resultaat? 100 Procent. 
Eigenlijk 110 procent, omdat er nog 

wat extra details van pramenbouwer 
Paul Hogervorst in verwerkt zijn.
Veel lof kregen de bouwers Daniël 
en Kees van alle aanwezigen. Ook 
van scheepsbouwer Tom de Vries. 
“Heel fraai gebouwd, met oog voor 
alle details. Heel netjes. Zo mooi 
heb ik ze van aluminium nog niet 
gezien”, klonk duidelijk als een com-
pliment. Belangstellenden zijn na-
tuurlijk welkom om het resultaat te 
komen bekijken op de kwekerij aan 
de Oosteinderweg 265, stukje varen 
kan ook. 
Tot slot belangrijk om te weten: Al-
les wordt in eigen beheer gemaakt. 
De tekening en de mallen komen 
uit Aalsmeer, de platen worden ge-
zaagd in Aalsmeer en de praam 
wordt gelast in Aalsmeer. Na pra-
menbouwer Hogervorst wordt de 
traditie voortgezet door deze twee   
pramenbouwers uit het Oosten!

Veel bezoekers Westeinder culinair
Zonovergoten havendag 
op het surfeiland
Aalsmeer - De organisatie van de 
Westeinderhavendag kan terugkij-
ken op een geslaagd evenement af-
gelopen zaterdag 6 juli op het surfei-
land. Een prachtige nautische omge-
ving, zonovergoten, kleurige stands, 
mooie boten en enthousiaste men-
sen. Ook op de Poel was het druk 
met boten, want eindelijk kon ieder-
een eens genieten van een echt zo-
mers weekend. Om 11.00 uur werd 
het startsein gegeven door wethou-
der Gert-Jan van der Hoeven. De kin-
deren konden middels een Stand Up 
Paddle wedstrijd een leuke prijs win-
nen. De ludieke clown ondersteun-
de het optreden met ballonnen acts. 
Door de warmte kwam het publiek 
al snel op gang en vermaakten, zich 
na een kijkje te hebben genomen bij 
de informatie- en verkoopstands en 
de botenshow, op het strandje. De 
Westeinderrondvaart was een mooie 
publiekstrekker voor een heerlijke 
tochtje door het prachtige Westein-
derplassengebied. Even uitwaaien en 

weg van de warmte. Juist het ken-
nismaken met de Westeinderplassen 
is één van de doelstellingen van de 
Stichting Aalsmeer Westeinder Pro-
motie, die deze dag organiseerde. 
De kinderen hadden ook nu weer 
een geweldige dag met de water-
bal, de waterfietsjes, het springkus-
sen, de schminck en niet vergeten de 
clown. Een rondje zeilen in een op-
timist met de herkenbare gele zeil-
tjes was een goed bezochte stand. 
Een vijf-koppig looporkest in nauti-
sche kleding zorgde voor een gezel-
lige muzikale omlijsting. De sfeer zat 
er goed in. Aan het einde van de dag 
vulde Westeinder Culinair het surfei-
land met heerlijke geuren van mooie 
gerechten en gezellige muziek van 
de band Jamento met de Aalsmeer-
se zanger René Kipuw. Ook dit ‘lek-
kere’ en nieuwe evenement met top-
koks trok veel bezoekers. Al met al 
een waardige afsluiting van een pri-
ma en goed bezochte eerste West-
einde Water Week.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Priscilla Verwoert misschien 
op de Nederlandse televisie?
Aalsmeer - De Aalsmeerse Priscilla 
Verwoert is één van de drie finalisten 
van het beste idee van TV-lab Kijker-
spitch van omroep BNN. Dat vraagt 
om enige uitleg: De Kijkerspitch is 
een proeftuin van televisieprogram-
ma’s ván kijkers vóór kijkers. Iedereen 
kan elk jaar kans maken om mee te 
praten en een idee in te zenden voor 
een programma op Nederland 3. Dat 
kan van alles zijn. En er kan natuurlijk 
maar één idee winnen. In de week van 
twaalf tot en met zestien augustus zal 
een volledig programma van het idee 
worden gemaakt en uitgezonden. Die 
week staat namelijk in het teken van 
experimentele en vernieuwende pro-
gramma’s speciaal gericht op de jon-
ge doelgroep; studenten, middelba-
re scholieren of mensen die pas ge-
start zijn met een baan. Priscilla’s idee 
voldoet hier volledig aan. Eén van de 
juryleden, Valerio Zeno, hoopt verrast 
te worden met originele en creatie-
ve programma-ideeën die nog jaren 
meekunnen. En Priscilla hoopt natuur-
lijk dat zij als winnaar uit de bus komt. 
Haar idee is dat jonge mensen hun 
droom of idee gaan realiseren met be-
hulp van ‘crowdfunding’. Priscilla ver-
telt: “Crowdfunding is een alternatie-
ve wijze om een project te financie-
ren. De banken zijn momenteel van-
wege de crisis zeer terughoudend, ze-
ker als het ook nog om jonge mensen 
gaat zonder ervaring. Dan kan ‘crowd-
funding’ heel goed helpen. Het prin-
cipe is als volgt: Iemand wil een pro-
ject starten, maar heeft onvoldoende 
startkapitaal. Om dit kapitaal te ver-
werven biedt hij of zij het project aan 
op een platform zoals Internet of, in dit 
geval, op televisie. Je moet aangeven 
welk bedrag je denkt nodig te hebben. 

Op deze manier kan iedereen via de 
website investeren in het project. Het 
idee erachter is dat ‘de gewone man’ 
een klein bedrag kan geven en dat al 
die kleine bedragen bij elkaar het pro-
ject volledig kunnen financieren. Die 
groep noemen we ‘the crowd’, het 
Engelse woord voor mensenmassa. 
Ideeën zijn bijvoorbeeld het produce-
ren van een eigen theatervoorstelling 
met straatjongeren of het starten van 
een biologisch restaurant. De vragers 
van geld moeten er echter ook wat 
voor terug doen. Als je een bepaald 
bedrag betaalt, dan krijg je gratis the-
aterkaartjes voor een voorstelling of 
dinerbonnen. Dan loont het ook voor 
de ‘investeerders’! Ik vind het vooral 
leuk dat mensen elkaar kunnen hel-
pen om een droom te realiseren. Dat 
je daar met elkaar aan kan  bijdragen.” 
Er kan nog tot en met 12 juli gestemd 
worden op Priscilla Verwoert via www.
tvlab.bnn.nl Het zou toch leuk zijn als 
deze dorpsgenoot met haar origine-
le format op de Nederlandse televisie 
komt. Wellicht heeft u zelf nog ideeën 
voor Crowdfunding?! 
Door Miranda Gommans

Daan wint op 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis in. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op  don-
derdag 4 juli is het klaverjassen ge-
wonnen door Daan Sandee met 
5938 punten, gevolgd door Huub 
Bouwmeester met 5400  punten en 
op drie is An Uiterwaal geëindigd 
met 5291 punten. Bij het jokeren 
behaalde Jaap Weij met 16 punten 
de hoogste eer. Op twee Bets Teu-
nen met 244 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige middag? 
Kom kaarten of bel voor inlichtin-
gen naar mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.





Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Kerkweg 59, het bouwen van een hobbyruimte aan de 

woning;
- Kudelstaartseweg 195d, het aanleggen van een uitrit;
- Marconistraat 12, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Primulastraat 36, het uitbreiden van de woning.

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 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. 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:
- Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit (verzonden 

5 juli);
- Lisdoddestraat 70 en 72, het vergroten van de woning 

(verzonden 11 juli 2013);
- Moslaan 6, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde (verzonden 8 juli 2013).

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:
- Aalsmeerderweg 239, het bouwen van een bedrijfsverza-

melgebouw;
- Zwarteweg 116, melding brandveilig gebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 12 juli 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
telefoonnummer 020-5404911

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Cyclamenstraat 56, ontvangen 10 mei 2013.

officiële mededelingen
11 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.

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

Ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Koolwitjestraat 82, het plaatsen van een dakkapel;
- Machineweg 300, het vervangen en vergroten van een 

schuur.

Buiten behandeling gestelde aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Sportlaan 7, het vergroten van een woning.

aanpassen bouwVerordening t.b.V. 
wijziging reglement Van orde 
welstandscommissie 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 25 juni 2013 heeft besloten heeft 
de volgende verordening aan te passen:
- Bouwverordening

De gemeentelijke verordening bevat het reglement van orde 
van de welstandscommissie. De Bouwverordening 2013 
treedt in werking op de 1e dag na deze publicatie. 

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.

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- 8e Oosterbad Zwemloop op de Mr. Jac. Takkade 1 op 6 juli 

2013 van 10.00 – 11.30 uur;
- Buitenconcert op hoek Mastweg / Stuurboordstraat op 8 

juli 2013 van 19.30 – 21.00 uur;
- Nationaal Regenboog Evenement op de Westeinderplas-

sen en het Surfeiland op 5 juli 2013 van 09.00 – 24.00 
uur;

- Nautische beurs Westeinderhavendag op het Surfeiland 
op 6 juli 2013 van 10.00 – 18.00 uur;

ter inzage:

t/m 12-07 concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Noord-
polderweg 17, voor het oprichten van een be-
drijfsgebouw; tweetal horecagelegenheden in 
Crown Business Studio ‘s Aalsmeer, Van Cleeff-
kade 15. Het betreft een drank- en horeca- 
en een exploitatievergunning voor een disco-
theek/partycentrum en een drank- en horeca- 
en exploitatievergunning voor een partycen-
trum.

t/m 18-07 het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ 
met bijbehorende stukken; documenten m.b.t. 
een partiële herziening van het bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; overeen-
komst tot kostenverhaal m.b.t. Herenweg 78aa 
(wijzigen bestemmingsplan); 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 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 26-07 aanwijzen beschermde dorpsgezichten Wilgen-
laan, Kastanjelaan / Berkenlaan / Jac. P. Th-
ijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland – Bene-
denland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern

t/m 02-08 Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oos-
teinde’ met bijbehorende stukken (planverbeel-
ding, regels en een toelichting; Herenweg 38 
(het bouwen van een woning en botenhuis)

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

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning)
t/m 22-08 Aalsmeerderweg 239, het bouwen van een be-

drijfsverzamelgebouw; Zwarteweg 116, melding 
brandveilig gebruik

Prachtige boottocht Rode Kruis
Aalsmeer - Jaarlijks organiseert 
het Rode Kruis afdeling Aalsmeer 
een boottocht voor inwoners. Ook 
dit jaar weer. Op woensdag 26 juni 
is gevaren naar Amsterdam en het 
IJ. Aan boord 86 deelnemers, be-
geleid door 13 vrijwilligers. De op-
staplocatie was aan de Aalsmeer-
derdijk, tegenover Zorgcentrum 
Aelsmeer. 

Vanaf kwart over negen werden de 
deelnemers aan boord verwelkomd. 
Voor vervoer naar de boot werd, als 
het nodig was, ook gezorgd door 
de vrijwilligers. Om 10.00 uur was 
de boot klaar voor vertrek. Het was 
droog weer en gedurende de dag 
werd het steeds beter. In de salon 
van de boot deelden vrijwilligers 
koffie, thee met gebak uit en keek 
iedereen al belangstellend naar bui-

ten. Er was veel te zien en de ka-
pitein gaf toelichting bij bijzondere 
locaties. Rond het middaguur was 
de boot gearriveerd op het Amster-
damse IJ. Daar kon iedereen reke-
nen op een heerlijke lunch. Op het IJ 
trokken de grootste boten de mees-
te aandacht, ook iets anders had 
veel belangstelling: het nieuwe film-
museum EYE waar heel dicht langs 
werd gevaren. Alle deelnemers ge-
noten inmiddels boven op het dek 
van het uitzicht en al het moois. Aan 
het einde van de middag werd aan-
gemeerd bij het startpunt van de 
dag aan de Aalsmeerderdijk en ver-
trok iedereen weer naar huis. Het 
weer was prima en de tocht prach-
tig: een zeer geslaagde dag. Ook 
volgend jaar hoopt het Rode Kruis 
inwoners weer een fantastische 
boottocht aan te kunnen bieden.

Zomer vieren in Waterlelie
Aalsmeer - De zomervakantie is 
weer begonnen. Zwembad de Wa-
terlelie heeft de deuren van haar 
buitenbaden in de zomerperiode lo-
pende van 6 juli tot en met 18 au-
gustus elke dag bij mooi weer ge-
ruime tijd geopend. Bij heel mooi 
weer stelt zij haar gasten zelfs in de 
mogelijkheid om door de weeks tot 
20.00 uur door te zwemmen en in 
het weekend is dit tot 17.30 uur. 
Zwembad de Waterlelie beschikt 
over een groot buitenterrein, waar 
heerlijk van de zon genoten kan 
worden, welke volgens de weers-
voorspellingen nu eindelijk zijn ge-
zicht zal laten zien. Iedereen kan 
zich heerlijk vermaken op de speel-
weides en een frisse duik nemen 
in het grote buitenbad welke voor-
zien is van een prachtige glijbaan 
en 1 meter duikplank. In het on-
diepe gedeelte staat een leuke glij-

baan en andere waterspeeltoestel-
len. Daarnaast is er een apart peu-
terbad met een gezellige ligweide, 
waar de allerkleinsten veilig kunnen 
spelen en spetteren. Mocht het een 
dag wat minder zonnig zijn en de 
temperatuur lager zijn dan 18 gra-
den, dan zijn de buitenbaden geslo-
ten, maar kan er nog steeds gebruik 
gemaakt worden van het buitenter-
rein en peuterbadje. Op deze manier 
is het mogelijk om toch lekker bui-
ten te vertoeven, maar binnen een 
duik te maken in het binnenbad. Op 
het buitenterrein en binnen is ook 
een kiosk aanwezig waar de nodi-
ge versnaperingen gekocht kunnen 
worden. Voor meer informatie over 
zwembad De Waterlelie kan gebeld 
worden naar 0297-322022. Voor de 
actuele openingstijden kan een kijk-
je genomen worden op www.esa-
aalsmeer.nl.

Vlotte uitvoering ‘Zauberflöte’ 
Aalsmeer - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 juli heeft het publiek geno-
ten van de muziek van Mozart, uit-
gevoerd door dwarsfluitleerlingen 
uit Aalsmeer, Uithoorn en de Ron-
de Venen onder leiding van Judith 
Glasbeek. De N201 was voor die 
Zauberflöte ofwel de Toverfluit om-
getoverd tot een sfeervolle theater-
zaal, Wouter en Peter verzorgden de 
special effects met licht en geluid. 
Melissa Kee had een prachtig de-
cor ontworpen door middel van een 
speciale powerpoint presentatie. 
Niet alleen speelden de leerlingen 
met veel verve bekende stukken in 
de volgorde van de opera, maar ze 
beeldden ook de diverse rollen op 
het toneel uit: Prins en Prinses, de 
vogelvanger en vogelvrouwtje, de 
priesters, het monster, de hofdames, 
de Koningin(nen) van de nacht, die 
met gangsterzonnebrillen en in het 
zwart gekleed schrik aanjoegen, en 
de boze boef Monostatos. Een rol 
die Marcel Spaargaren overtuigend 
speelde en waar het publiek ook 

erg om lachen moest. Het prachtige 
ontwerp voor de posters, program-
ma’s en kaartjes was gemaakt door 
Conrad en gesponsord door de ou-
ders van Shandra Postma. Bas en 
Claire begeleidden op piano en key-
board, Natasha, Fien en Daisy lazen 
om beurten het verhaal van de ope-
ra voor, Bianca en Breda zorgden 
voor een vlotte regie. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 17 ju-
li vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 3 juli is gewonnen door Martien 
van Stijn met 5434 punten. Op twee 
Rinus Buskermolen met 5265 punten 
en op drie is Gre Noordermeer ge-
eindigd met 5037 punten.
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“We gaan hier nog jaren mee door” 

Familie De Carpentier voor 
75e keer te gast op Texel
De Koog – Het echtpaar Adriaan 
en Bep de Carpentier uit Aalsmeer 
was dit weekend voor de 75e keer 
te gast op Landal Beach Park Texel 
in De Koog. Zij werden met het be-
reiken van deze bijzondere mijlpaal 
gefeliciteerd door Parkmanager Jan 
Bloem, die hen een etentje aanbood 
in een restaurant in De Koog. 

De heer en mevrouw De Carpen-
tier komen al jaren op Texel. Sinds 
Beach Park Texel bestaat zijn ze ge-
middeld zo’n vijf keer per jaar op het 

park te gast, in alle jaargetijden. Zelf 
zeggen ze erover: “De schitteren-
de natuur, de eindeloze stranden en 
de Slufter, die zomer én winter fan-
tastisch is. Texel is een virus dat niet 
over gaat. Beach Park Texel is een 
fantastisch gastvrij park. We gaan 
hier nog jaren mee door.” Op het 
park zijn ze erg verguld met zulke 
trouwe gasten. “Gastvriendelijkheid 
staat bij ons hoog in het vaandel; 
zoveel loyaliteit is een mooie opste-
ker voor ons allen,” aldus parkma-
nager Bloem.

Bep en Adriaan de Carpentier met in het midden parkmanager Jan Bloem.

Muziek en stalletjes op 7 september

Feest rond Watertoren tijdens 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - De Watertoren is al heel 
lang een belangrijk punt van herken-
ning in het silhouet van Aalsmeer. Op 
7 september wordt het terrein rond 
de Watertoren omgetoverd tot een 
feestterrein voor toeschouwers van 
Vuur en Licht op het Water. Die toe-
schouwers hebben hiervandaan een 
prachtig uitzicht op de vloot van ver-
lichte boten op de Westeinder Plas-
sen en vooral het vuurwerk. Het po-
pulaire vuurwerk van Vuur en Licht 
op het Water wordt vanaf pontons 
op het water bij de Watertoren om elf 
uur ’s avonds ontstoken. Een groot 
aantal mensen heeft de afgelopen ja-
ren de weg naar de Watertoren ge-
vonden. Ap Eigenhuis van het orga-
nisatiecomité: “Op het afgesloten 
deel van de Kudelstaartseweg tus-
sen de Zwarteweg en de Beethoven-
laan is het steeds drukker geworden. 
Dat geeft een hele feestelijke stem-
ming. We verwachten daar dit jaar 
nog meer mensen. Voor hen zullen er 
vanaf negen uur ’s avonds een paar 
stalletjes zijn waar ze een kopje kof-
fie, een ijsje of drankje kunnen ko-
pen. Vanaf het terrein van de Water-
toren zal er muziek te horen zijn.” Op 
het afgebakende terrein voor de Wa-
tertoren zal er zoals gebruikelijk een 
feestje voor de sponsoren van Vuur 
en Licht op het Water zijn. Mike van 
der Laarse: “We doen adit nu al een 
aantal jaren. Een deel van onze spon-
soren kiest er voor om de avond op 
een boot op de plassen door te bren-
gen, maar voor de anderen hebben 
we bij de Watertoren een hartstikke 
gezellige party met muziek, een hap-
je en een drankje. Iedere Aalsmeer-
der kan genieten van ons evenement, 
maar het moet natuurlijk wel be-
taald worden. We zijn onze sponso-
ren enorm dankbaar voor hun bijdra-
ge.” Op 7 september zal er voor ver-
keer over de Kudelstaartseweg tus-
sen Aalsmeer en Kudelstaart een 
korte omleiding zijn vanaf het twee-

de deel van de middag. Deze omlei-
ding loopt via de Zwarteweg, Dreef 
en Beethovenlaan. De gemeen-
te heeft hier haar medewerking aan 
verleend. En zo staat niets een mooi 
feestje rond de Watertoren op 7 sep-
tember in de weg. Mike van der Laar-
se: “Vuur en Licht op het Water is na-
tuurlijk een feest voor de mensen op 
het water, maar ook voor het publiek 
op de wal. Het gebied rond de water-
toren is daarvoor een prachtige plek.” 

Mike van der Laarse: “Prachtige plek 
voor een mooi feest op 7 september.”

“De mooiste drie weken van het jaar”

De passie van Janna van 
Zon: De Tour de France
Aalsmeer - “De Tour de France is 
magie, het mooiste sportevenement 
dat er bestaat zoals voor mij wiel-
rennen de mooiste sport is. Zater-
dag 29 juni begon mijn vakantie, na 
mij daar al weken op te hebben ver-
heugd. Neen ik hoefde geen kof-
fers te pakken, want ik vier vakantie 
thuis en dat is al jaren zo. De Tour is 
mijn vakantie. In plaats van snoep-
jes voor onderweg kreeg ik een 
fietsmagazin van mijn dochter ca-
deau om alvast in de stemming te 
komen, bladzijde voor bladzijde nam 
ik door, las achtergrondverhalen, de 
wijze waarop de etappes zijn sa-
mengesteld, bekeek de landkaarten 
met de streken en steden waar de 
tour caravaan zijn opwachting zou 
maken en waande mij in Corsica en 
Frankrijk. Drie weken lang zal ik ge-
kluisterd aan de buis zitten en wan-
neer zondag 21 juli Parijs is gehaald 
zal ik vierkante ogen hebben, in een 
zwart gat vallen en moeten afkic-
ken. Zo is het ieder jaar weer. Overi-
gens is het nog behoorlijk ingewik-
keld om vakantie te vieren in eigen 
huis, zeker als het om drie weken 
gaat. Ook al doe ik tijdens de uitzen-
dingen de deur niet open, neem ik 
geen telefoon op, plan ik vergade-
ringen en bezoekjes op de tourvrije 
dagen, dan nog blijft het een hele 

toer om de Tour van minuut tot mi-
nuut te volgen. Wielrennen is magie, 
opera, theater, fietsen is kunst! Niet 
vreemd dat juist opvallend veel kun-
stenaars en schrijvers deze sport 
beoefenen. Een flink aantal van hen 
zijn zeer goede amateurs. Door de 
weeks zitten zij in hun atelier en in 
het weekend rijden zij zich het snot 
voor de ogen.”

Achter de grote motoren 
“Mijn belangstelling voor het wiel-
rennen dateert al vanaf mijn jonge 
jeugd. Ik ging met de veel oudere 
buurjongens en mijn een jaar jon-
gere broer mee naar het Olympisch 
Stadion en keek dan naar het wiel-
rennen achter de motoren of naar de 
rondjes om de kerk, ach wat span-
nend en wat prachtig vond ik dat. 
Het scherpe bochtenwerk waardoor 
er bij mij de rillingen over mijn rug 
liepen, ik kon gewoon niet bevatten 
dat die mannen over zoveel stuur-
manskunst beschikten. Zoals ik heel 
veel kunstenaars en hun werk be-
wonder, zo heb ik ook een mateloze 
bewondering voor de wielrenners. 
Zij zijn mijn helden! Heerlijk vind 
ik het om naar de vroege filmbeel-
den, prachtige zwart/wit beelden te 
kijken. Renners, nog met de tubes 
op de rug, met kromme ruggen en 

zwoegend over de bergen fietsend. 
De wegen waren nog geitenpaad-
jes niks geen asfalt zoals nu in de 
Franse Alpen. En dan de schitteren-
de verhalen achter de mens, het ene 
verhaal nog mooier dan het ander. 
Vol emotie en sentiment, voor mij is 
dit eten en drinken tegelijk. Wiel-
rennen is een prachtige volkssport, 
de aanraakbaarheid van de ren-
ners is ongekend in welke andere 
sport kom je dat tegen? Dat de ren-
ners niet meer in protest komen is 
mij een groot raadsel. Doping is ver-
boden maar wanneer er van hoger-
hand zulke krankzinnige eisen wor-
den gesteld dan kun je je afvragen 
hoe ver men met deze eisen mag en 
kan gaan. Sponsors, ploegleiders 
moeten meer in verweer en beter 
opkomen voor de belangen van de 
wielrenners. De renners lijken niet 
anders te willen, het spel dat zij spe-
len is onnavolgbaar en zo fascine-
rend om naar te kijken. Het bereke-
nen van kansen, op het juiste mo-
ment wegsprinten van het peloton. 
Zoals sprinters, met gevaar voor ei-
gen leven zich knokkend naar de fi-
nish rijden, dan giert bij mij de adre-
naline door mijn lijf. Voor mij be-
staan er geen saaie etappes. Geen 
dag is het zelfde. De renners krijgen 
te maken met extreme hitte, bitte-

re koude, wolkbreuken, onbegaan-
bare paden adembenemende be-
klimmingen, gruwelijke valpartijen, 
angstaanjagende afdalingen langs 
de ravijnen waarvan je alleen maar 
kan denken. Gotzijdank is het niet 
mijn kind of kleinkind dat daar naar 
beneden suist. En hoe zoet kan de 
overwinning zijn. Het ogenschijnlijk 
snelle herstel van de renners, direct 
bereid om een brutale verslaggever 
van een antwoord te voorzien.”

Een rondje racefiets 
“Toen onze dochter 15 was en met 
een aantal vrienden ging fietsen 
door Nederland vond ik dat zij een 
racefiets moest hebben. Het was 
niet haar wens, maar die van mij. 
Één keer heb ik mij gewaagd aan 
een rondje op de nieuwe aanwinst 
te fietsen. Wat een sensatie. Ik voel-
de mij werkelijk heel iemand an-
ders worden. Brutaal, jaren jonger 
en wat ging het hard! Zo hard dat 
ik er bang van werd. Zelfs zo bang 
dat het bij die ene keer is geble-
ven. Ik durfde niet meer. Mijn broer 
werd een verdienstelijk amateur en 
ik schafte een opoefiets zonder ver-
snellingen aan. Voor wielrenners 
heb en houd ik een mateloze be-
wondering. Ieder jaar weer stijgen 
zij in mijn achting. Want zij zijn het 
die mij vanuit huis, de plek waar ik 
mij het meest op mijn gemak voel, 
zoveel vreugde en kijkplezier geven. 
Daarom de Tour is en blijft mijn pas-
sie. Zoals ik mij ook met kunst en 
cultuur verweven voel. Gelukkig heb 
ik deze het hele jaar door om mijn 
heen. De Tour is slechts drie weken 
en voor mij zijn dit de mooiste drie 
weken van het jaar!”, aldus Janna 
van Zon over haar passie.

Telefoons en cartridges 
voor de kinderboerderij
Aalsmeer - Iedereen kent het wel, 
een lege printercartridge, een oude 
mobiele telefoon, wat doe je er mee? 
Meestal verdwijnen ze in een la om 
er nooit meer uit te komen. Jammer, 
want ze zijn nog geld waard. De kin-
derboerderijen in de regio Amstel-
land en de Haarlemmermeer zijn 
begonnen met een inzamelingsac-
tie. Gebruikte telefoons en print-
cartridges, breng ze naar het inza-
melpunt op de kinderboerderij bij u 
in de buurt! De medewerkers zorgen 
voor duurzame verwerking en daar 

wordt geld mee verdiend. Dat geld 
wordt gebruikt om de boerderijen 
open te houden voor de kinderen. 
Naast de elektronica kunnen op de 
kinderboerderij ook gebruikte oliën 
en vetten ingeleverd worden. Deze 
moeten wel in een goed afgesloten 
verpakking worden aangeleverd. Op 
elke kinderboerderij staan een gele 
clico voor olie en vet en een groe-
ne doos voor cartridge en telefoons. 
Het inzamelpunt in Aalsmeer is kin-
derboerderij Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan in de Hornmeer.

Eervolle vermelding voor 
vissersvrouwenkoor
Aalsmeer - Het vissersvrouwen-
koor ‘Haring met Ui’ heeft afgelo-
pen zaterdag 6 juli bij het Monnic-
kendams smartlappen festival een 
eervolle vermelding gekregen. Het 
vissersvrouwenkoor deed voor de 
eerste keer mee aan het populaire 
smartlappenfestival in Monnicken-
dam. Groot was dan ook de verba-
zing dat het vrouwenkoor, als enige 

van de 14 deelnemende koren, van 
de vakkundige jury deze eervolle 
vermelding kreeg. Het vissersvrou-
wenkoor ‘Haring met Ui’ is in 2012 
opgericht en bestaat uit circa 20 vis-
sersvrouwen uit Uithoorn en omge-
ving. Het koor staat onder leiding 
van de Aalsmeerse dirigente Marja 
Spaans en wordt muzikaal begeleid 
de accordeoniste Louise Prins.

Show- en Jachthoornkorps 
behaalt zilveren medaille bij EK 
Kudelstaart - Het Show- en Jacht-
hoornkorps heeft het afgelopen 
weekend deel genomen aan de Eu-
ropese kampioenschappen voor 
marchingsband in Rastede, Duits-
land. Het korps komt hier al onge-
veer 25 jaar. Ondanks dat er voor 1 
onderdeel was ingeschreven, is dit 
evenement het waard om het he-
le weekend aanwezig te zijn. Vrij-
dag vertrok de bus richting Raste-
de, eenmaal daar aangekomen kon 
de gezellige vrijdagavond gelijk van 
start. Zaterdag werd er voor de laat-
ste keer geoefend voor de wedstrijd 
die zondag plaats zou vinden. Ver-
volgens kon iedereen naar het wed-
strijdterrein om daar naar ande-
re korpsen te kijken. Deze kwamen 
uit verschillende landen, waaronder 
Nederland, Duitsland, Denemarken, 
Polen en zelfs Thailand. Voor ieder-
een is er genoeg te zien, van gro-
te tot kleine korpsen, van grote uit-
bundige shows tot concerten waar-
bij iedereen zit en van traditione-
le muziek tot moderne muziek van 
bijvoorbeeld Carly Rea Jepsen. ’s 
Avonds was het tijd voor de jaarlijk-
se barbecue zodat iedereen zich op 
kon maken voor de grote finale op 

zaterdagavond. Alle aanwezige mu-
ziekkorpsen komen dan samen om 
zich te presenteren aan het publiek 
dat in grote getale komt kijken. Na 
alle toespraken wordt er een gigan-
tisch vuurwerk afgestoken. Zondag-
ochtend deed het korps mee aan 
de marswedstrijd. Dit is verdeeld in 
twee delen, een lopend deel en een 
stilstaand deel. Eerst wordt er een 
stuk gelopen. Een aantal juryleden 
loopt er naast en spreekt hun com-
mentaar in op een bandje. Het spe-
len van de muziek en het marcheren 
wordt hierbij gecombineerd, er moet 
dus op veel punten worden gelet. 

Later wordt een muziekstuk stil-
staand gespeeld. Andere juryleden 
beoordelen dit. Hierbij kan er extra 
goed gelet worden op hoe de mu-
ziek moet worden gespeeld. Toch is 
het een uitdagend onderdeel, om-
dat er met natuurtonen voor een ju-
ry gespeeld moet worden. Voor deze 
wedstrijd kreeg het korps 78 pun-
ten, dit ligt aanzienlijk hoger dan 
het jaar ervoor. Voor deze prestatie 
werd een zilveren medaille gegeven. 
De leden zijn hier uiteraard heel te-
vreden over!

Gezellig muziek onder een warm avondzonnetje. www.kicksfotos.nl.

Nieuwe leden altijd welkom
Muzikale afsluiting ‘Flora’
Aalsmeer - Met een tweetal con-
certen in de buitenlucht heeft mu-
ziekvereniging Flora onder leiding 
van Dick-Jan Veerbeek haar muzi-
kale seizoen 2012/2013 afgesloten. 
Flora hoopt met de concertjes men-
sen, jong of oud, ervaren of onerva-
ren, te bereiken die zich aanmelden 
om een instrument te gaan bespe-
len. Tevens willen de muzikanten la-
ten horen dat een modern fanfare-
orkest niet louter mars– en hoem-
papa-muziek speelt, maar van alle 
markten thuis is, van zeer intiem en 
ingetogen tot uitbundig swingend 
en spetterend. 

Tijdens het openluchtconcert in Ku-
delstaart afgelopen maandag 8 juli 
zijn twee jeugdleden letterlijk en fi-
guurlijk door Dick-Jan in het zonne-
tje gezet vanwege het behalen van 
hun muziekexamen op hoorn. San-
ne is met lof geslaagd voor haar A-

diploma en Kiki heeft met mooie cij-
fers haar B-diploma gehaald. Het 
was een druk seizoen voor Flo-
ra met onder andere deelname aan 
het concours in Zaandam waar een 
mooie eerste plaats werd behaald, 
een bijzonder geslaagd donateurs-
concert in Amerikaanse stijl in ker-
kelijk centrum De Spil en recente-
lijk de deelname aan Plaspop. Voor 
de jeugd was er het weekend met 
de jeugdleden van alle muziekver-
enigingen waar Dick-Jan Veerbeek 
dirigent is en eveneens meespelen 
met Plaspop. Dirigent en leden gaan 
nu genieten van een welverdiende 
vakantie. 
Eind augustus beginnen de re-
petities weer en het eerste optre-
den zal zijn tijdens de braderie in 
september. Nieuwe leden, jong 
of oud, zijn van harte welkom! In-
formatie en aanmelden kan via:  
www.muziekverenigingflora.nl.

Naar ziekenhuis 
na insult of aanval
Aalsmeer - Op 29 juni om kwart 
over tien in de ochtend is door de 
GGD hulp van de politie ingeroe-
pen bij een onwel geworden pa-
tiënt. Een 48 jarige man had een in-
sult of een epileptische aanval gehad 
en wilde niets hebben van de gebo-
den hulp. Agenten hebben de man 
in bedwang gehouden. De bewoner 
uit de Azaleastraat is met een reus-
achtig snelle hartslag per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht.

Rubberboot lek 
teruggevonden!
Aalsmeer - Op 30 juni is rond een 
uur in de middag een Zodiac rubber-
boot aangetroffen half in de bosjes 
van de Stommeerkade. De boot was 
enkele dagen eerder gestolen van-
uit het water bij een perceel verderop 
aan de Stommeerkade. Door het sle-
pen is de Zodiac wel lek geraakt. De 
buitenboordmotor was gelukkig nog 
wel aanwezig.

Hartklachten en 
onwel geworden
Aalsmeer - Op 26 juni rond tien uur in 
de ochtend kreeg een thuiskapster de 
schrik van haar leven. In de woning aan 
de Machineweg trof zij haar klant op de 
grond aan. Na het slaan van alarm wa-
ren medewerkers van de ambulance en 
de politie snel ter plaatse. De 90 jarige 
bewoonster is met hartritmestoornissen 
naar het ziekenhuis vervoerd. Op 27 juni 
meldde een inwoner via 112 hartklach-
ten te hebben. Voordat verder gevraagd 
kon worden, was er opgehangen. Met 
spoed is de ambulance naar de woning 
gesneld. De pacemaker van de 62 jari-
ge man had schokken gegeven. De in-
woner is naar het AMC vervoerd.

Hulpverlener 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op 1 juli om half tien in 
de avond heeft een 90 jarige bewoon-
ster van de Zwarteweg de hulp inge-
roepen van de politie en de brand-
weer. De CO2-melder was afgegaan. 
De brandweer heeft meting verricht, 
maar er werd geen extra koolmonoxi-
de gemeten. Wel is het advies gege-
ven om de kachel eens na te laten kij-
ken. Waarom de melder is afgegaan, 
is niet bekend. De 90 jarige hulpver-
lener voelde zich toch niet helemaal 
lekker en is voor controle per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd.

Wedstrijden open water zwemmen
Laura één, tweede plaats 
Nina, Amber en Arjan
Aalsmeer - Het weekend van 5 en 
6 juli stonden in het teken van het 
NK open water zwemmen te Appel-
tern. De omstandigheden waren su-
per te noemen, een watertempera-
tuur van 20 graden en de zon die lek-
ker scheen. Bart Sommeling trad op 
de vrijdag aan op de 2500 meter vrije 
slag. En wat deed deze Oceanus de-
butant het goed, hij werd vijfde in een 
tijd van 34.36,90 een super presta-
tie. Op de zaterdag kwam ee rest van 
de ploeg in actie. Arjan deed mee bij 
de 3 kilometer vrije slag en werd in 
een tijd van 42.56,50 derde op deze 
NK afstand. Laura en Margreet wis-
ten beslag te leggen op een zesde en 
negende plaats op deze afstand. Na 
al het NK geweld was het de beurt 
aan de jongste van de ploeg, Nina, 
om deze keer de 250 schoolslag en 
te zwemmen. Het werd één nek aan 
nek race en ze moest genoegen ne-

men met de tweede plaats in een tijd 
van 5.55,90. Ondertussen stonden de 
masters alweer klaar voor de kilome-
ter vrijeslag. Arjan legde beslag op de 
tweede plaats en Laura wist beslag te 
leggen op de eerste plaats in een tijd 
van 14.50,10. Na lang wachten was 
het dan eindelijk de beurt aan Amber 
om zich te storten op de 500 vrijes-
lag. Ze kon de eerste 250 meter goed 
mee komen, maar moest de kop-
groep toch laten gaan. Bij de junioren 
1 werd ze na 8.44,65 wel keurig twee-
de. De 500 rugcrawl was het laatste 
programma-onderdeel. Een uitda-
ging ten top, omdat het oriënterend 
vermogen van de zwemmers stevig 
wordt getest. Arjan zwom de 500 me-
ter in 8.04,80 en werd hiermee keu-
rig zesde. Al met al een zeer geslaag-
de ONK voor de Oceanus ploeg. De 
zwemmers zijn met heel wat bekers 
en medailles huiswaarts gekeerd.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die een gezellige avond 
wil klaverjassen, is welkom. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. Het klaverjassen op 3 juli is 
gewonnen door Jaap Streefkerk 
met 5713 punten, op twee Ria van 
der Laan met 5512 punten en op 
drie is Hanny Houthuijs geëindigd 
met 5356 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Piet van Klaveren met 
3641 punten. 
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Politici uit zes gemeenten 
bijgepraat over Greenport 
Aalsmeer - “Zeer nuttig, we moe-
ten dit vaker doen’’, concludeer-
den vertegenwoordigers van poli-
tieke partijen van de zes Greenport-
gemeenten na afloop van het ken-
nismakingsbezoek aan FloraHolland 
en Waterdrinker Aalsmeer eind juni. 
De bijeenkomst was georganiseerd 
door Flower Mainport Aalsmeer om 
de politici ruim voor de verkiezin-
gen volgend jaar bij te praten over 
de economische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen in de sierteelt-
sector. “De combinatie van bedrijfs-
bezoek en een rondetafelgesprek 
geeft een goed beeld’’, zo werd vast-
gesteld. Alle politieke partijen in de 
zes Greenportgemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Kaag en Braassem, Nieuwkoop en 
Uithoorn en in de gemeente Ron-
de Venen zijn door Flower Main-
port Aalsmeer uitgenodigd voor bij-
eenkomsten in juni. “Gezamenlijk 
met de provincie Noord-Holland en 
de stadsregio hebben de gemeen-
ten en het bedrijfsleven een uitvoe-
ringsprogramma vastgesteld. Daar-
in is concreet gemaakt wat we willen 
bereiken en dat is een goede zaak. 

Het is nuttig om daarover met politi-
ci en gemeentelijke bestuurders van 
gedachten te wisselen’’, aldus voor-
zitter Gijs Kok van Flower Mainport 
Aalsmeer. In deze netwerkorganisa-
tie is het aan de sierteelt verbonden 
bedrijfsleven verenigd. 
In Greenport Aalsmeer zijn bedrijfs-
leven en overheden, zoals gemeen-
ten, de provincie Noord-Holland en 
de stadsregio vertegenwoordigd. In 
het gezamenlijke uitvoeringspro-
gramma zijn op de thema’s ruimte, 
bereikbaarheid, duurzaamheid, ar-
beidsmarkt, onderwijs, innovatie en 
positionering en imago tientallen 
projecten opgenomen. “Doelstellin-
gen zijn onder meer de concurren-
tiepositie van de economische clus-
ter te versterken en daarmee werk-
gelegenheid te borgen’’, vervolgt 
Kok. Gezamenlijk bieden de bedrij-
ven en organisaties in Greenport 
Aalsmeer een werkgelegenheid van 
circa 45.000 personen en een ex-
portomzet van zo’n 3,5 miljard eu-
ro, naar meer dan honderd landen. 
De totale exportomzet van 5,4 mil-
jard euro kan rond 2025 op 9 miljard 
euro uitkomen.

Vertegenwoordigers van politieke partijen in de Greenport gemeenten.

Prachtig licht op water 
wint bij Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Robbert Jan Noor-
dam reed op een avond in 2009 om 
twaalf uur ’s nachts over de toen nog 
N201. Vanuit zijn ooghoek zag hij 
een boot in het water van de Stom-
meerkade liggen. Het beeld trof 
hem zo dat hij geen moment twijfel-
de, vliegensvlug naar huis reed om 
zijn camera op te halen. Nu in 2013 
wint hij met deze foto ‘licht(e) mist’ 
de vakjuryprijs van Aalsmeer Pho-
to. Zijn prijs, de foto op groot for-
maat afgedrukt op acryl, was voor 
hem een grote verrassing. “Ik had 
gedacht dat de verlichtte water-

toren dit keer de prijs zou krijgen. 
Maar ik ben er super blij mee.” Ri-
ka van der Kraan won de publieks-
prijs. Haar foto ‘achter de wolken 
schijn de….’ behaalde meer dan 220 
stemmen. Met haar nieuwe filmca-
mera, die zij voor haar verjaardag 
heeft gekregen, is zij aan het experi-
menteren en vond het geweldig dat 
het behaalde resultaat nu al leidt tot 
een prijs. Zij kreeg uit handen van 
de jury een fotoboek. Het volgende 
thema van Aalsmeer Photo is warm-
te. Kijk voor ideeën naar de website 
www.aalsmeerphoto.nl.

Verloskundigen in actie 
tegen onnodige kindersterfte
Aalsmeer - Verloskundige Bianca 
Renkens van Verloskundigenpraktijk 
Aalsmeer en omstreken heeft op 1 
juli het eerste informatiepakket ‘Ster-
ke start’ overhandigd aan Marloes en 
Mart van Tol en hun dochtertje Yfke. 
De campagne ‘Sterke start’ is een ini-
tiatief van hulporganisatie World Vi-
sion en richt zich op voorlichting en 
begeleiding van zwangere vrouwen 
en pasgeboren baby’s in ontwikke-
lingslanden met als doel het terug-
dringen van de moeder- en kinds-
terfte. Verloskundige Karla (initiatief-
neemster) en haar collega’s willen 
graag aandacht vragen voor de nood 
die er is in landen als Oeganda, Zim-
babwe, Ethiopië en Tanzania. Karla 
werkt in de Verloskundigenpraktijk 
Aalsmeer en omstreken. Samen met 
haar collega’s Bianca, Esther en Wi-
neke en Dorien begeleidt ze zwange-
ren en hun partners tijdens de zwan-
gerschap, bevalling en kraamperio-
de. De verloskundigen van de prak-
tijk in Aalsmeer en omstreken wil-
len aan alle cliënten aandacht vragen 
voor het werk van World Vision door 
een informatie pakketje aan de moe-

ders aan te bieden tijdens de kraam-
week of bij de nacontrole met de 
oproep aan de ouders om de ‘Ster-
ke start’ campagne te willen onder-
steunen. “Voor slechts vijf euro per 
maand is het mogelijk om een kind 
volledig te vaccineren. Hiermee hel-
pen we kinderen in de eerste duizend 
dagen van hun leven, dus van con-
ceptie tot de leeftijd van twee jaar. 
Die structurele aanpak spreekt ons 
aan en we vinden het mooi dat het 
echt over óns werkveld gaat, daarom 
staan we hier als Verloskundigen-
praktijk Aalsmeer en omstreken ach-
ter en hopen we de kersverse ouders 
uit onze praktijk ook enthousiast te 
maken om deze campagne te steu-
nen.’’ World Vision werkt in bijna hon-
derd landen in nauwe samenwerking 
met lokale overheden en internatio-
nale organisaties. Jaarlijks bereiken 
ze miljoenen mensen met noodhulp 
en duurzame ontwikkeling. Ze hel-
pen kinderen, hun familie en omge-
ving zonder onderscheid te maken 
naar geloof, ras of politieke overtui-
ging. Meer informatie is te vinden op  
www.worldvision.nl

V.l.n.r. staand: Nel den Boer, Mart van Tol, Marloes van Tol met dochter Yf-
ke, Karla van Vliet, Wineke Nauta. V.l.n.r. zittend: Bianca Renkens, Esther van 
Weerdenburg en Dorien van Leeuwen. Foto: René Schultz.

Inbrekers hebben zomer in hun bol
Ook bij hoge temperaturen 
ramen en deuren op slot!
Aalsmeer - Nu ons land einde-
lijk weer kan genieten van zomer-
se temperaturen, zwaaien overal de 
ramen en deuren open. Waakzaam-
heid is echter geboden. “Want gele-
genheid maakt de dief”, waarschuwt 
Joop van der Waal, expert bij de po-
litie op het gebied van woningin-
braak. “De politie wil er alles aan 
doen om inbrekers te pakken. Maar 
vooral in het handelen van bewoners 
valt nog veel te verbeteren.” Hoe-
wel het najaar nog steeds het top-
seizoen is voor inbrekers, neemt het 
aandeel woninginbraken in de lente 
en zomer toe. Ook het aantal inbra-
ken dat overdag plaatsvindt, stijgt. 
Van der Waal wijst erop dat er in de-
ze periode kwaadwilligen zijn die 
achterpaden in woonwijken afstrui-
nen op zoek naar openstaande ra-
men en deuren. Soms wordt het hen 
wel heel gemakkelijk gemaakt. Open 
achterpoorten, een ladder naast een 
raam of de huissleutel aan een spij-
kertje in de schuur.
 
Vakantiegangers
Een ander makkelijk doelwit zijn na-
tuurlijk de huizen waarvan de bewo-
ners op vakantie zijn. Veel mensen 
weten inmiddels wel dat het verstan-
dig is om door de buren de post van 
de mat te laten halen. “Maar vraag 
hen dan ook om deze ergens uit het 

zicht neer te leggen”, adviseert Van 
der Waal. “Een grote stapel post op 
tafel laat ook weinig te raden over.” 
Zo zijn er volgens hem nog talloze 
andere voorbeelden. “Vermeld nooit 
in je voice-mail dat je op vakantie 
bent. Laat de planten gewoon staan 
en schakel een tijdschakelaar in, zo-
dat op gezette tijden het licht aan-
springt. Veel mensen zien de vakan-
tie ook als goede gelegenheid om de 
diepvries te ontdooien. Onverstan-
dig, als de open laden of deur vanaf 
de straat te zien zijn.”
 
Schakel buren in
In plaats van via social media we-
reldkundig te maken dat je op va-
kantie bent, benadrukt de politieman 
dat het wel goed is om de buren op 
de hoogte te stellen. “Zij kunnen bij 
verdachte situaties de politie inscha-
kelen. Maar liefst 80 procent van al-
le aanhoudingen wegens woningin-
braak, gebeurt dankzij de alertheid 
van omstanders. Wie ’s nachts ver-
dachte geluiden bij de buren hoort 
terwijl die op vakantie zijn, moet dan 
ook niet aarzelen om 112 te bellen”, 
benadrukt Van der Waal. Bekijk het 
overzicht met tips waaraan u moet 
denken als u op vakantie gaat op de 
website van het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/
preventietips. 

Wethouder Ad Verburg bij de overhandiging van het nieuwe 65+ boekje aan 
ouderenbonden, met Pieter van Iperen (PCOB), Cobi Dekker (OVAK), Elly Of-
ferman (ANBO) en Marjolein van Dijk (Vita welzijn en advies).

Nieuw Vita 65+ boekje
Aalsmeer - Afgelopen week is 
een nieuwe uitgave van het Vita 
65+ boekje voor alle inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart van 65 jaar 
en ouder verschenen. In het bijzijn 
van Wethouder Zorg en Ouderen-
beleid Ad Verburg werd het eerste 
exemplaar overhandigd aan de ou-
derenbonden. 
Wethouder Verburg: “Door de bezui-
niging ook bij Vita dreigde het boek-
je te vervallen. De ouderenbonden 
gaven meerdere keren duidelijk aan 
dat het heel belangrijk voor hen was. 
Daarom hebben we ons als gemeen-
te hard gemaakt om het 65+boekje 
te behouden.” Het boekje bevat infor-
matie over alle activiteiten van Vita in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Daarnaast 
is er achterin het boekje een socia-
le kaart opgenomen die bruikbaar is 
om informatie te raadplegen over tal-
loze verschillende organisaties. Vol-
gen wethouder Verburg een echt na-
slagwerk dat door ouderen, wel een 
groep van 3500 ouderen in Gemeen-
te Aalsmeer, werd gemist. Het boek-
je zal twee keer per jaar uitkomen. In 
november zal de nieuwe versie uit-

komen. Marjolein van Dijk is coördi-
nator Sociaal Cultureel Werk en or-
ganiseert het diensten- en activitei-
tenaanbod van Vita welzijn en advies. 
De uitgave van het boekje is van be-
lang voor de doelgroep van Vita. De 
adressering en bezorging wordt ge-
daan door een groot team van vrijwil-
ligers. Sinds begin 2013 hebben een 
aantal veranderingen plaatsgevon-
den. Zo is het Sociaal Cultureel Werk 
verhuisd van de Parklaan naar het 
wijksteunpunt Meander aan de Cle-
matisstraat 20, naast de Kloosterhof. 
Ook het boekje heeft een verande-
ring ondergaan; het heeft een nieu-
we frisse ‘look’ gekregen. Het is over-
zichtelijk, helder én in de herkenba-
re Vita stijl.” 
Voor vragen of opmerkingen over 
het boekje of het aanbod van Vi-
ta, kan contact opgenomen worden 
met Marjolein van Dijk, op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag, via te-
lefoonnummer 0297-323138 of mail 
naar m.van.dijk@vitawelzijnenadvies.
nl. Het 65+ boekje is via de site www.
vitawelzijnenadvies.nl te bekijken als 
digitale versie.

Maandbericht FloraHolland:
Tegenvallende omzet van 
bloemen/planten in juni
Aalsmeer - Aanhoudend gematigd 
weer in juni drukte voor de zesde 
achtereenvolgende maand de sier-
teeltomzet. Oogstpatronen lopen 
hierdoor achter op voorgaande ja-
ren. De aanvoercijfers liepen in ver-
gelijking met juni 2012 sterk uiteen. 
Vooral bij de seizoenproducten was 
deze ontwikkeling duidelijk zicht-
baar. Producten als Pioenroos en 
specifieke eenjarige zomerbloeiers 
(Spaanse margriet) piekten dit jaar 
later dan normaal. Bovendien telde 
juni dit jaar één veildag minder dan 
vorig jaar. In mei stond de export on-
der druk zowel Duitsland, Frankrijk 
als Rusland toonden minder animo, 
terwijl het Verenigd Koninkrijk een 
kleine 3% meer bloemen en planten 
afnam. De maand werd afgesloten 
met 9,3% minder omzet dan vorig 
jaar bij een 5,1% kleiner volume. Li-
sianthus, Snijhortensia en Lelie wer-
den in fors minder grote hoeveel-

heden aangeboden. De teruggang 
in vergelijking met juni vorig jaar, 
lag tussen de 11 en 9%. Lisianthus 
handhaafde zich in prijs, terwijl Le-
lie een halve cent hoger noteerde en 
Snijhortensia bijna 6 cent prijswinst 
boekte. Freesia had daarentegen 
te kampen met een ‘aanbodspurt’ 
(+8,8%); de middenprijs stond onder 
druk en liep 2 cent terug ten opzich-
te van 2012. Chrysanten hadden on-
der meer last van een (tijdelijk) ach-
terblijvende Russische vraag. De ge-
plozen variant bracht 7,4 cent minder 
op bij 2,6% minder stelen. Ook Pi-
oenroos was goedkoper. Als gevolg 
van het koele weer kwam het sei-
zoen fors later op gang. Het grote-
re juni-aanbod leidde tot een lichte 
druk op de middenprijs. De snijbloe-
menomzet over juni viel 13,7 lager 
uit bij ruim 6% minder stelen dan in 
2012. Gemiddeld noteerde een snij-
bloem bijna 2 cent minder. Bij ka-

merplanten vielen Ficus (-20,3%) en 
Potanthurium (-18,8%) zeer stevig 
terug in aantallen. In beide geval-
len was het prijseffect in vergelijking 
met 2012 positief. Ficus realiseer-
de een middenprijs, die ruim 6 dub-
beltjes hoger lag dan vorig jaar. Ook 
Potanthurium was duurder. Hier was 
de prijswinst bijna 17 cent. Ander-
zijds groeiden Potroos (+13,6%) en 
Pothortensia (+12%) fors in aanbod. 
Tegelijkertijd werd hiermee de druk 
op de markt opgevoerd. Zowel Po-
troos als Pothortensia zagen dit jaar 
het areaal verder groeien en deze 
ontwikkeling miste ook deze maand 
zijn uitwerking niet. Ook Kalanchoë 
had het moeilijk. Bij 6,5% meer pot-
ten noteerde dit product gemid-
deld bijna 16 cent lager dan dezelf-
de maand van 2012. De kamerplan-
tenverkopen over juni dit jaar vielen 
4,6% lager uit bij 2% minder potten. 
Het tuinplantenseizoen heeft ook te 
lijden onder de weersomstandighe-
den. Het is later op gang gekomen. 
Tuinhortensia bleef fors achter in 
aanbod, terwijl Spaanse margrieten 
in veel grotere getale kwamen. Het 
tuinplantaanbod over de maand viel 
uiteindelijk ruim 17% groter uit dan 
in dezelfde maand van vorig jaar bij 
‘slechts’ 0,5% meer omzet. 

Extra ruimte 
voor DFG
Aalsmeer - Door aanhouden-
de groei van activiteiten binnen 

Energieloket 
zaterdag!
Aalsmeer - Op zaterdag 13 juli van 
11.00 tot 13.00 uur is het Energielo-
ket van Sienergie weer open op de 
hoek van de Punterstraat met het 
Praamplein. Ook deze keer kunnen 
inwoners weer bij de adviseurs te-
recht met vragen over zonnepane-
len. Het Energieloket is er voor ie-
dereen die onafhankelijk, betrouw-
baar en vrijblijvend geïnformeerd 
wil worden over de mogelijkheden 
van energiebesparing in de eigen 
woning. Het Energieloket is een sa-
menwerking tussen Sienergie en 
de gemeente Aalsmeer en is el-
ke tweede zaterdag van de maand 
open. Voor meer informatie, zie  
www.sienergie-aalsmeer.nl.

zowel de groothandel als groot-
schalige retail is er sterke behoef-
te ontstaan binnen de Dutch Flo-
wer Group bedrijven aan extra ver-
werkingsruimten in Aalsmeer. Vrij-
dagochtend 5 juli is overeenstem-
ming bereikt met vastgoedbedrijf 

De Raad over de huur van leeg-
staande bedrijfsruimten aan de Be-
tula 11 in De Kwakel, op het veiling 
Zuid terrein. In de komende maan-
den zullen activiteiten van verschil-
lende DFG bedrijven hier worden 
ondergebracht.

Spelenderwijs in concert
Aalsmeer - Het was op 2 en 3 ju-
li een drukte van belang in de bo-
venzaal van De Oude Veiling. Op 
dinsdagavond was er een voor-
speelavond voor de leerlingen van 
muziekschool Spelenderwijs. Maar 
liefst 28 leerlingen deden hier aan 
mee en zij brachten voor een over-
volle zaal in hoog tempo een zeer 
afwisselend programma op pia-
no, keyboard, blokfluit en cimbaal 
(schootharp). 
Alle leerlingen betraden twee keer 
het podium en ieder zette zijn of 
haar beste beentje voor. Het leuke 
was dat iedereen mee kon doen, of 
je nu nog maar een half jaar les had 
of al drie jaar. Alle aanwezigen wa-

ren het na afloop eens: Het was een 
geslaagde avond! 
Op woensdagavond was de beurt 
aan de zing en swinggroep. Twaalf 
meiden brachten verschillende leu-
ke liedjes ten gehore, waaronder 
`tik tak tik`; het winnende liedje van 
het junior songfestival, en `bewe-
gen is gezond`; de nieuwste top-
hit van kinderen voor kinderen. Al-
le liedjes werden uit het hoofd ge-
zongen, soms met een solo of twee-
de stem erbij en met de begeleiden-
de bewegingen werd er een heuse 
show neergezet. Een knappe pres-
tatie, wat dan ook telkens met een 
luid applaus van het publiek be-
loond werd!

Vakantielied De Wegwijzer
Aalsmeer - Met het zingen van het 
vakantielied begon voor de kinderen 
van De Wegwijzer de zomervakan-
tie: Trek de schooldeur dicht, zeg de 
juf gedag. Doei, doei en zwaai maar 
met een lach. We hebben nu vakan-
tie en dat vinden wij zo fijn. Hup in 
de zonneschijn. Oh, heerlijke vakan-
tie, heerlijke vakantie, heerlijke va-
kantie, doe maar met ons mee. Zet 
je zonnebril op, zet je zonnebril af. 
Op, af en ren maar met een draf, het 
koele water in. Dn dat is nog maar ‘t 
begin. Doe maar met ons mee. Pak 
je toestel maar, maak een foto, oh zo 
raar. Het geeft niet hoe, zelfs al is die 
van je moe. Een foto hier en een foto 
daar, hup alweer een klaar.
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Wethouder Verburg en raadsleden bij rozenstruiken in Kudelstaart die al 30 
jaar oud zijn. Ze zouden in juli in volle bloei moeten staan, maar door de ou-
derdom is er geen bloem te zien.

Fietstocht en uitleg over 
beheer openbare ruimte 
Aalsmeer - Op woensdag 3 ju-
li heeft wethouder Ad Verburg en 
een ruime vertegenwoordiging van 
de raad een fietsrondrit gehouden 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens 
deze rondrit heeft men uitleg ge-
kregen over het beheer en onder-
houd van de openbare ruimte. Voor-
afgaand was er op het gemeente-
huis een informatiebijeenkomst. De 
raadsleden kregen informatie over 
de stand van zaken ten aanzien van 
het beheer en onderhoud en de sa-
menwerking op dit gebied met De 
Meerlanden. Daarbij werd tevens 
inzicht gegeven over wat er de ko-
mende jaren is te verwachten. Ook 
werd gesproken over hoe de met 
de raad in 2011 afgesproken be-
zuinigingen kunnen worden gerea-
liseerd. Wethouder Ad Verburg: “Het 
afgelopen jaar is veel discussie ge-
weest over de kwaliteit van het da-
gelijks onderhoud door De Meer-
landen, de aansturing en het toe-
zichthouderschap. We werken nu 
samen met De Meerlanden aan een 
verbeterplan waar we beiden voor 
gaan. Ook bekijken we hoe we de 
vervanging van groen beter kunnen 

regelen. Structureel geld hiervoor 
reserveren is belangrijk, dit gaan we 
binnenkort aan de raad voorleggen. 
Dat is al 30 jaar niet gedaan in ge-
meente Aalsmeer. Hierdoor zijn de 
kosten van het onderhoud ook ho-
ger. Het is dus belangrijk om eerst 
te investeren om zo later goedkoper 
te kunnen onderhouden. Dit kan 
door bijvoorbeeld arbeidsarm groen 
aan te planten. Het is ook van groot 
belang dat de openbare ruimte in-
tegraal wordt aangepakt. Dat gaat 
nu gebeuren”. Raadsleden van al-
le partijen hadden interesse voor 
deze bijeenkomst en veel partij-
en werden zelfs vertegenwoordigd 
door meerdere raadsleden. Tijdens 
de bijeenkomst was veel interactie 
tussen raadsleden en medewerkers 
van de gemeente en de Meerlan-
den. Zo werd door Ton Smit, raads-
lid van CDA gevraagd naar vergelij-
king tussen gemeenten Amstelveen 
en Aalsmeer. Door de medewerker 
werd aangegeven dat in Amstel-
veen al wel reserveringen zijn voor 
de vervanging van groen waardoor 
meerjarenplannen gemaakt kunnen 
worden. 

Laatste Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst 
van de Raad van Aalsmeer voor de 
zomerstop telde donderdag 4 juli 
slechts vijf agendapunten en al vrij 
snel bleek, dat agendapunt vijf, de 
behandeling en besluitvorming ge-
richt op het vaststellen van een con-
ceptverordening Speelautomaten-
hal en het vervolgens ter inzage leg-
gen van genoemde conceptveror-
dening nog niet gereed was om be-
handeld te worden. Het college was 
nog niet in de gelegenheid om ant-
woorden te vinden op alle binnen-
gekomen vragen en vroeg daarom 
uitstel tot de bijeenkomst van 12 
september. 
De fracties gaven aan hier geen 
moeite mee te hebben mits de 
aanvrager, Crown Business Stu-
dio’s Aalsmeer, hierdoor niet in de 
knel zou komen. Dit laatste is niet 

het geval volgens het college dus 
het onderwerp werd van de agen-
da gehaald. De behandeling en be-
sluitvorming gericht op het instem-
men met de Verordening verreke-
ning bestuurlijke boete bij recidive 
Aalsmeer 2013 in het kader van de 
Wet Werk en Bijstand (WWB) lever-
de geen vragen op en werd raads-
breed gesteund. Dat gold ook voor 
de vaststelling van het bestem-
mingsplan Schinkelpolder. Actu-
ele bestemmingsplannen voorko-
men dat geldende planologische re-
gelingen teveel uit de pas gaan lo-
pen met het ruimtelijk beleid dat de 
gemeente voor ogen staat. Om die 
reden worden gemeenten er wette-
lijk aan gehouden om het planologi-
sche regime tijdig te actualiseren en 
de bestemmingsplannen met een 
regelmaat van tien jaar te herzien. 

Onderhoud Waterwolftunnel 
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
12 op zaterdag 13 juli, tussen 21.00 
en 06.00 uur, is de Waterwolftunnel 
onder de Ringvaart tussen de ge-
meenten Aalsmeer en Haarlemmer-
meer, afgesloten voor het verkeer. 
De afsluiting is nodig voor het uit-
voeren van geplande onderhouds-
werkzaamheden. Door de afsluiting 
van de tunnel kan het verkeer geen 
gebruik maken van het N201-tracé 
tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer 
en de aansluiting met de Fokkerweg 
in de gemeente Haarlemmermeer. 
Met behulp van borden worden de 
omleidingsroutes aangegeven. De-
ze routes maken vooral gebruik van 
de N196. Bij vragen over werkzaam-

heden kan gebeld worden naar het 
provinciale Servicepunt via 0800-
0200600.

Onderhoud N201
Deze zomerperiode vindt groot on-
derhoud plaats aan de N201 tus-
sen Amstelhoek en Vinkeveen in 
opdracht van de provincie Utrecht. 
Tussen 12 juli en 2 september werkt 
de aannemer 7 dagen per week en 
24 uur per dag om de hinder voor 
het verkeer zo kort mogelijk te la-
ten zijn. Het groot onderhoud be-
treft het vervangen van de deklaag, 
inclusief een gedeelte van de on-
derliggende constructie. Informatie:  
www.provincie-utrecht.nl/n201.

Drukbezochte bijeenkomst 
over Toekomst van de Zorg
Aalsmeer - Tijdens een drukbe-
zochte bijeenkomst over de Toe-
komst van de Zorg werd enthousiast 
door meer dan 100 zorgaanbieders 
en andere aanwezigen gediscus-
sieerd over alle veranderingen, de 
nieuwe aanpak en organisatie van 
de zorg vanaf 2015. De bijeenkomst 
op 4 juli werd geopend door wet-
houders Ad Verburg van Aalsmeer 
en Jacqueline Koops van Amstel-
veen, die beiden verantwoordelijk 
zijn voor de sociale portefeuille. De 
bijeenkomst had als doel om samen 
met zoveel mogelijk maatschappe-
lijke instellingen die werkzaam zijn 
in Aalsmeer en Amstelveen infor-
matie uit te wisselen over de decen-
tralisaties. Om zo gezamenlijk een 
startpunt te hebben en in de ko-
mende tijd een gezamenlijk veran-
deringsproces in te gaan. Wethou-
der Ad Verburg: “We zijn al enige tijd 
in overleg met vele zorginstellingen 
en betrokkenen. Zo horen we hoe er 
in de praktijk over de bezuinigingen 
wordt gedacht en hoe organisaties 
zich voorbereiden op de toekomst. 
We moeten zorg van goede kwaliteit 
blijven leveren. Ik ben er van over-
tuigd dat we als we de kennis van 
overheid en alle instellingen bij el-
kaar brengen we met goede idee-
en kunnen komen. Ideeën waardoor 
we het geld dat beschikbaar is be-
ter kunnen uitgeven. Het kan effi-
ciënter. Ik hoop dat we samen nieu-

we ideeën ontwikkelen en dat we 
na een tijdje kunnen zeggen dat er 
door de bezuinigingen ook nieu-
we initiatieven zijn ontstaan waar 
we allemaal, jong of oud, beter van 
zijn geworden, want het gaat wel 
om mensen.” Wethouder Rik Rolle-
man, verantwoordelijk voor Jeugd-
beleid, sloot de bijeenkomst in het 
Noorddamcentrum in Amstelveen 
af: ”We gaan samen aan de slag 
om, ondanks de bezuinigingen van 
het Rijk, een goede zorg overeind te 
houden voor de mensen die het no-
dig hebben.”

Nieuwe taken gemeenten
Het Rijk draagt vanaf 1 janua-
ri 2015 de zorg voor jeugd, oude-
ren, chronisch zieken, gehandicap-
ten en mensen, die moeilijk aan het 
werk komen, over aan gemeenten 
die daar minder geld voor krijgen. 
Dit betekent dat zaken op een an-
dere manier georganiseerd moeten 
gaan worden. Dit heeft gevolgen 
voor mensen die ondersteuning en 
zorg nodig hebben, maar ook voor 
de maatschappelijke instellingen, 
bijvoorbeeld voor de wijze waar-
op producten en diensten worden 
ingekocht per 2015. De gemeente 
geeft een digitale nieuwsbrief over 
de nieuwe taken uit. Heeft u interes-
se in de nieuwsbrief? Stuur een mail 
naar: 3d-aalsmeer@aalsmeer.nl en 
meldt u aan.

Wethouder Rik Rolleman en gedeputeerde Elisabeth Post bij de onderteke-
ning van de overeenkomst voor het voorlopig ontwerp van de HOV-busbaan.

Overeenkomst voorlopig ontwerp 
laatste deel busbaan op N196
Aalsmeer - Wethouder Rik Rol-
leman en gedeputeerde Elisabeth 
Post hebben donderdag 5 juli de 
overeenkomst voor het voorlopig 
ontwerp van de HOV-busbaan ge-
tekend. Het gaat hierbij om het ge-
deelte van Hoofddorp naar Uithoorn 
voor het tracé Ringvaart tot de Leg-
meerdijk. Als de nieuwe N201 ge-
heel is opengesteld, wordt de N196 
(voorheen de N201) deels omge-
bouwd tot busbaan. 

Bij het ontwerp voor de busbaan 
wordt de herinrichting van het cen-
trum van Aalsmeer meegenomen 
omdat de busbaan hier door heen 
loopt. Wethouder Rik Rolleman: 
“Met de Provincie is afgesproken 
dat de gemeente het ontwerppro-

ces van de busbaan doet ook na-
mens de Provincie. De eerste parti-
cipatiebijeenkomst is hierover 2 ju-
li gehouden. In deze bijeenkomst 
hebben meer dan 50 Aalsmeerders 
meegedacht over de invulling van 
de busbaan. In september wordt de 
tweede bijeenkomst gehouden. De 
aanleg van de busbaan wordt wel 
door de Provincie Noord-Holland 
gedaan.” De busbaan is een onder-
deel van de Oosttak Zuidtangent 
tussen Hoofddorp en Uithoorn. Het 
gedeelte Uithoorn – Legmeerdijk is 
in 2012 opengesteld. Het gedeelte 
Aalsmeer - Hoofddorp wordt op dit 
moment aangelegd en is eind 2013 
klaar. Als over enkele jaren het deel 
in Aalsmeer is aangelegd, is de hele 
Oosttak gereed

27 Schetsontwerpen voor 
kunst in Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Voor de toegepas-
te kunstopdracht Mijnsheerlijckheid 
hebben 27 kunstenaars een schets-
ontwerp ingeleverd. De kunstad-
viescommissie heeft een voorse-
lectie gemaakt op basis waarvan de 
selectiecommissie uiteindelijk drie 
ontwerpen heeft gekozen. De kun-
stenaars is gevraagd deze drie ont-
werpen nader uit te werken. De uit-
gewerkte ontwerpen worden mid-
den augustus voorgelegd aan de 
selectiecommissie bestaande uit de 
wethouders Ad Verburg en Gert-
jan van der Hoeven, de architect, de 
projectleider van Mijnsheerlijckheid, 
de beleidsmedewerker kunst en de 
kunstadviescommissie. Wethouder 
Kunst en Cultuur Gertjan van der 
Hoeven: “Ik ben blij dat maar liefst 
27 kunstenaars hebben ingeschre-
ven op de kunstopdracht Mijns-
heerlijckheid. Voor mij is dat een te-
ken dat de nieuwe openbare manier 
van kunstenaars werven voor een 
kunstopdracht werkt.” Na de zomer 

organiseert de gemeente een infor-
matie/inloopbijeenkomst voor enke-
le leden uit de klankbordgroep en 
toekomstige bewoners. De ontwer-
pen kunnen alvast bekeken worden 
en bezoekers kunnen aangeven wat 
ze ervan vinden, wat spreekt aan en 
wat spreekt minder aan. 
Deze opmerkingen worden meege-
wogen bij de uiteindelijke keuze die 
het College van B&W maakt voor 
het winnende ontwerp. Wethouder 
Ad Verburg, verantwoordelijk voor 
het bouwproject: “Mijnsheerlijck-
heid bestaat uit vijf appartementen-
gebouwen met zowel koop-, huur- 
als zorgwoningen en gaat het nieu-
we dorpscentrum van Kudelstaart 
vormen. We willen graag toegepas-
te kunst bij dit complex dat de func-
tie van dorpscentrum kan verster-
ken. Toegepaste kunst heeft naast 
verfraaiing van de openbare ruimte 
ook een praktische functie. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan een mooie 
bank.”

Lentenota 2013 vastgesteld
Luisterend oor belangrijker 
dan verbaal geweld
Aalsmeer - De Lentenota 2013 is 
afgelopen donderdag in de laatste 
Raad voor de zomerstop behandeld. 
De Lentenota 2013 stelt de gemeen-
teraad in staat richting te geven aan 
de opstelling van de Programmabe-
groting 2014 en de meerjarenbe-
groting 2015-2017. Het is een mo-
ment van integrale bestuurlijke en 
beleidsinhoudelijke afwegingen en 
een financieel overzicht. Daarnaast 
wil men een zo reëel mogelijk beeld 
geven over het jaar 2013 en de be-
groting hierop aanpassen. De Len-
tenota heeft betrekking op alle pro-
gramma’s. Helaas was op het mo-
ment van afronden van deze Len-
tenota de junicirculaire gemeente-
fonds nog niet beschikbaar. Na het 
doorrekenen van de circulaire zul-
len de uitkomsten op de gebruikelij-
ke wijze via een aparte notitie wor-
den verspreid. Alvorens de fracties 
over konden gaan tot het vaststel-
len van de Lentenota 2013 werden 
de gebruikelijke handelingen ver-
richt, zoals het voorlezen van de al-
gemene beschouwingen. In een vlot 
tempo worden hoofdstukken als op-
groeien in Aalsmeer, zorgen voor el-
kaar, vrije tijd, handhaving en vei-
ligheid, bereikbaarheid en mobili-
teit, duurzame leefomgeving, wo-
nen en ruimtelijke ontwikkeling, BV 
Aalsmeer, dialoog tussen burger en 
bestuur en bestuur in ontwikkeling 
doorgenomen, waarbij het luiste-
rend oor dit keer belangrijker was 
dan verbaal geweld. Het leverde dan 
ook slechts een viertal moties op en 
dat is wel eens anders geweest. Na 
diverse schorsingen bleek dat drie 
van de vier moties steun kregen.

Lichamelijke verzorging
De fracties van AB en CDA gaven 
in de motie lichamelijke verzorging 
aan dat gelet op de decentralisa-
tie van de zorg in het wetsvoorstel 
wordt opgeroepen tot het inzetten 
van familie, buren en vrijwilligers bij 
het verlenen van lichamelijke ver-
zorging van ouders, buren en an-
dere burgers. Hierdoor zal een nog 
zwaarder beroep gedaan worden op 
mantelzorgers, waarvan 25 procent 
zich nu al overbelast voelt. Lichame-
lijke verzorging is een zorg die ge-
daan moet worden door mensen die 
daar voor geschikt zijn en daarvoor 
een opleiding hebben gevolgd. Van 
de ouderen boven de 45 jaar geeft 
72 procent aan dat, als ze hulp nodig 
hebben, geen beroep op hun kinde-
ren willen doen en dat kinderen zich 
vaak verplicht voelen hulp te bie-

den. In de motie wordt het college 
opgeroepen om in de verdere uit-
werking van de decentralisatie van 
de zorg wat betreft het onderdeel 
WMO mee te nemen dat de zorg-
vragende niet kan worden verplicht 
om kinderen ouders, buren, vrijwil-
ligers of andere burgers in te zet-
ten om lichamelijke verzorging op 
zich te nemen. De fracties van PACT 
en VVD wilden de motie niet steu-
nen, maar CDA en AB hebben sa-
men 12 zetels, terwijl VVD en PACT 
samen 8 zetels hebben. De motie is 
derhalve aangenomen. In de motie 
zorg wordt aangegeven dat door de 
decentralisaties de gemeente grote 
uitdagingen op zich ziet afkomen en 
de gevolgen hiervan zullen de men-
sen in hun directe zorg en welzijn 
raken. De ontwikkelingen rond het 
zorgdossier zullen een proactieve 
houding van Raad en College vra-
gen en naast de WMO-raad hebben 
zorgverleners aangetoond een con-
structieve houding aan te willen ne-
men. De gemeenteraad wordt op-
geroepen uit haar midden een re-
presentatieve klankbordgroep (1 tot 
2 raadsleden per fractie) samen te 
stellen om dit proces nauwlettend 
te monitoren en periodiek zo nodig, 
naar het oordeel van deze klank-
bordgroep, aangevuld met de wet-
houder en zo nodig met een repre-
sentatieve afvaardiging van deskun-
digen uit het veld, als expertgroep 
samen te komen welke de gemeen-
teraad gevraagd en ongevraagd van 
advies kunnen voorzien in de loka-
le zorgvraagstukken. De fracties van 
VVD, CDA en PACT geven steun aan 
de motie, AB niet. 

Zonnepanelen
In de motie zonnepanelen scholen, 
ingediend door CDA-fractie wordt 
het college opgeroepen te onder-
zoeken of het revolving fund van 
de Provincie Noord-Holland inge-
zet kan worden voor de Aalsmeer-
se basisscholen Een ruimere inzet 
van zonnepanelen op daken van 
scholen is gewenst als energieop-
wekking. De motie krijgt raadsbre-
de steun. De motie van de VVD om 
geen aanvullend budget van 30 dui-
zend euro te reserveren voor eve-
nementen coördinatie kreeg geen 
verdere steun. De Lentenota 2013 
kreeg vervolgens wel raadsbrede 
steun en werd dus aangenomen. 
Het zomerreces kon beginnen nadat 
de voorzitter om twaalf voor twaalf 
de laatste klap met de hamer kon 
geven.  

Grote opkomst bij 1e participatie-
bijeenkomst Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer - Dinsdag 2 juli was de 
eerste participatiebijeenkomst over 
de invulling van de Burgemeester 
Kasteleinweg. Ruim 50 mensen wa-
ren naar het gemeentehuis geko-
men om mee te praten en te den-
ken over de ligging van de busbaan, 
het verkeerscirculatieplan en het 
spoorwegviaduct. Wethouder Rik 
Rolleman: “In de gemeenteraad van 
14 maart is het nieuwe wensbeeld 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
vastgesteld. Wat is vastgesteld zijn 
alleen de contouren. De stap waar 
we nu voor staan is de uitwerking 
van de busbaan met de diverse krui-
singen. Hierbij willen we zoveel mo-
gelijk inwoners, betrokkenen en be-
drijven betrekken. Daarom is dit 
participatietraject gestart. Na de-
ze bijeenkomst volgen nog twee 
bijeenkomsten. Eén in september 
waarin we de adviezen uit de eer-
ste bijeenkomst bespreken en één 
afrondende bijeenkomst in novem-
ber van dit jaar waarin we de tech-
nische uitwerking bespreken. Al-
le opmerkingen uit deze participa-
tierondes worden straks aan de ge-
meenteraad voorgelegd, zodat de 
gemeenteraad hier een weloverwo-
gen beslissing over kan nemen.” Na 
de tweede bijeenkomst zullen aan 
de gemeenteraad richtinggevende 
uitspraken worden gevraagd, zodat 
daarna de technische uitwerking 
kan plaatsvinden.

Ligging van de busbaan
De ligging van de busbaan was een 
belangrijk discussiepunt omdat het 
een grote impact heeft op de kan-
sen en knelpunten voor de lokale 
wegen. In deze eerste bijeenkomst 
is discussie gevoerd over drie vari-
anten: Een hoofdzakelijk noordelijke 

ligging, een midden ligging en een 
zuidelijke ligging ten opzichte van 
de parallelle ontsluitingswegen. De 
varianten zijn uitvoerig besproken 
met de participanten om een goed 
beeld te krijgen waar de knelpunten 
zouden kunnen liggen.

Onderzoek sloop viaduct 
De gemeenteraad heeft gevraagd 
de mogelijkheid voor het verwijde-
ren van het voormalige spoorwegvi-
aduct in het Baanvak te onderzoe-
ken. Bij de keuze om het spoorweg-
viaduct te slopen, dan wel te be-
houden, moet de afweging gemaakt 
worden tussen stedenbouwkundige 
winst ten opzichte van verkeerskun-
dig verlies. De meeste participanten 
waren voor behoud van het viaduct 
vanwege de ongelijkvloerse kruising 
van de busbaan met name voor het 
langzame verkeer (fietser/ voetgan-
gers). De veiligheid voor de fietsers 
en voetgangers speelde voor ieder-
een een belangrijke rol. De belang-
rijkste hoofddoelstellingen voor de 
verkeerscirculatie zijn bereikbaar-
heid, veiligheid en leefbaarheid. In 
de klankbordgroepen zijn een aan-
tal varianten besproken en voor zo-
ver mogelijk beoordeeld. Daarnaast 
is er gekeken welke varianten nog 
ontbreken. Alle input uit de verschil-
lende groepen worden door de ge-
meente in een verslag gezet. Dit ver-
slag wordt binnenkort op de web-
site van de gemeente gepubliceerd. 
In september volgt de tweede par-
ticipatie bijeenkomst en in novem-
ber staat de laatste bijeenkomst op 
de planning. Mocht u ook nog wil-
len meepraten over de inrichting 
rondom de Burgemeester Kaste-
leinweg kunt u een mail sturen aan  
l.tas@amstelveen.nl. 

Geen tijd voor verhaal jongens!
Bedankt Politie en Brandweer: Op 6 
juli was er een keukenbrand in de 
Edisonstraat. Een kleine keuken- 
brand met veel rookontwikkeling. 
Mijn zoons kwamen aanrijden en 
zagen rook uit een uit het huis ko-
men. Zij bedachten zich geen ogen-
blik en liepen naar het huis. Geluk-
kig was de deur los en konden zij 
zich toegang verschaffen tot de wo-
ning. De rookontwikkeling was toen 
zo hevig dat zij bijna geen hand voor 
ogen zagen. Mijn ene zoon is naar 
boven gerend en alle deuren ge-
opend en geroepen of er iemand 
aanwezig was. Mijn andere zoon 
is beneden gebleven en heeft daar 
luid geroepen of er iemand in de 
huiskamer was. Een slaperige bui-
tenlandse man kwam tevoorschijn 
en schrok enorm. Het enige wat hij 
kon roepen was, sorry, sorry. Mijn 
zoon had behoorlijk rook naar bin-
nen gekregen. De man wilde weer 

naar binnen, maar mijn zoons hiel-
den hem tegen toen duidelijk was 
dat er niemand meer aanwezig was.
Bij aankomst van de politie en 
brandweer kregen de jongens geen 
tijd om uit te leggen dat er geen 
personen meer aanwezig waren. Ze 
werden gesommeerd ‘achter de lij-
nen’ te blijven. Toen hij nogmaals 
wilde vertellen hoe het zat kreeg 
hij weer als antwoord, alleen har-
der, ‘achter de lijnen’. Mijn zoons 
zijn weg gelopen en vertrokken. Zij 
willen niet op de voorgrond, zij zou-
den dit ten alle tijden weer doen. 
Maar wat mij het meeste steekt, is 
dat mijn zoon zijn verhaal niet kwijt 
kon en hij last had van de rook die 
hij ingeademd had. Een bezorgde 
moeder. 
Leontien Zethof
Herenweg 23A
1433 GT Kudelstaart
Zethof12@kabelfoon.nl.

ingezonden
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GROTE
UITVERKOOP

van alle eenjarige tuinplanten!

Duoplant  Legmeerdijk 274  Amstelveen | 020-6455232 | www.duoplant.nl

Hot Summer Sale
Alle Geraniums, Bacopa’s, Lobelia’s, Petunia’s
en vele andere soorten eenjarige tuinplanten

van €1,20 per stuk

voor maar 0,80 p.st.
+ 10% groothandelskorting op de Legmeerdijk!

HOT SUMMER DEAL:
• Diverse vaste planten 
  vanaf  € 1,00
• Potgrond 20 ltr.  
 van 1,90 voor  € 1,00
• Tuinaarde 25 ltr.  
 van 1,60 voor  € 1,00 

OP DE
LEGMEERDIJK

De ondernemer adviseren inzake de juistheid van zijn koers. Dat 
is in essentie het werkterrein van EDO Registeraccountants en 
Belastingadviseurs. EDO staat haar vele cliënten bij vanuit kantoren 
in Mijdrecht en Rozenburg (Schiphol Z.O.). Deze cliënten, nationaal en 
internationaal, zijn vooral afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf.

EDO is lid van het internationale netwerk Moore Stephens International 
Ltd., een netwerk met meer dan 600 vestigingen verspreid over 100 
landen. 

Wij zoeken een enthousiaste 

HR / Loonadviseur m/v (32–40 uur)
 
die het een uitdaging vindt om – naast de hieronder genoemde 
werkzaamheden - onze diensten bij bestaande relaties uit te bouwen 
en bij nieuwe relaties onder de aandacht te brengen. Acquireren en 
netwerken doe je actief en succesvol. Je weet nieuwe relaties te binden 
en met bestaande klanten bouw je een relatie op.

De werkzaamheden zijn onder andere:
- het opzetten bij en het begeleiden/adviseren van onze relaties bij 
 het inrichten en het gebruik van de online salarisverwerking;
- het coördineren van en indien nodig assisteren bij de werkzaamheden 
 van de 3 medewerkers op de afdeling;
- het behandelen van (internationale) vraagstukken met betrekking   
 tot arbeidsrechtelijke zaken.

Kortom, wij zoeken een duizendpoot die beschikt over een aantoonbare 
relevante commerciële werkervaring (servicegericht en proactief), 
leidinggevende kwaliteiten, een HBO werk- en denkniveau, voldoende 
kennis van de Engelse en bij voorkeur ook van de Duitse taal en zeer 
goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden je een plezierige werkomgeving met een salaris dat in 
overeenstemming is met de functie, alsmede goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De loonadvisering is nu nog gevestigd in Mijdrecht, 
maar zal eind van het jaar verhuizen naar Schiphol.
 
Spreekt bovengenoemde je aan, wil je werken in een enthousiast team 
met 3 collega’s en ben je voor minimaal 32 uur per week beschikbaar, 
stuur dan een brief met CV naar EDO, t.a.v.  Anja Lucassen, Postbus 
156, 3640 AD Mijdrecht of per e-mail naar: a.lucassen@edo.nl. Voor 
meer informatie over de functie kan ook telefonisch contact worden 
opgenomen, telefoonnummer 0297-519400.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOW 

‘Vlaamse Gaai 32’
op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het bos- 
en heiderijke Epe / Nunspeet, met zijn vele 
wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via wlogtenberg@hotmail.com

 -» ALLEEN JULI NOG VRIJ! «-
VRAAG NAAR DE SPECIALE ZOMERKORTING!

2 kamer
appartement

met eigen parkeergarage,
in het centrum van Aalsmeer

06-535 91 260

TE HUUR P.C. van der Steeg
Tandtechniek

• Vervaardiging kunstgebitten en reparaties
• Gespecialiseerd in protheses op implantaten
• Vrijblijvend advies
• Vergoeding door zorgverzekeraars

Pierre van der Steeg
Oosteinderweg 390
1432 BG Aalsmeer
Tel. 0297 - 321676

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOT-

ZEIL REPAREREN

Balder
Leimuiden

Gevraagd:
Goede aquarel penselen, 
(mogen gebruikt zijn)  
Tel. 0297-329594  (na 18 uur)
Te koop:
Splinternieuwe, echte wit 
lederen Converse All Star 
schoenen, niet meer in neder-
land leverbaar t.e.a.b. 
Tel. 0297-329594
Te koop:
Paraplu anker 5 kg. makkelijk 
op te bergen in de boot  €10,-.
 Tel. 0297-321436
Te koop:
2 Waardebonnen voor sauna 
Zwaluwhoeve, incl. dr. Fish 
behandeling voor de voeten 
€25,-. voor 2 waardebonnen. 
Tel. 0297-521651
Te koop:
Mooie, lange, zwarte, herenjas 
mt. 54-56 t.e.a.b. 
Tel. 0172-573706
Te koop:
Gazelle tx extreme 26” j.fiets, 
8-12 jr, bl./d. grijs €75,-. Wii 
console wit, incl. wii sports + 
dual lader + 2 contr., nunchuks 
+ div. spel., z.g.a.n. €100,-. 
Barbie hot tub party bus, m. licht 
en muziek, z.g.a.n. in doos € 
20,-. Kledingkasten incl. kroon-
verlichting, kersen, h 232cm, d 
60cm, 2-deurs b 96cm, 4-deurs 
hoek b 223/102cm. Ikea hang-
lamp melodi wit 2 x dia 38 cm, 1 
x dia 28 cm/26 cm h. €10,-. 
Tel. 06-46202840
Te koop:
Platenbijbel m. 230 illustraties 
van Gustave Dorè €25,-. 
Tel. 0297-324000
Te koop:
Airhockeytafel, gebruikers-
sporen en de el. puntenteller 
stuk. T.e.a.b. Tel. 06-18579931
Te koop:
Bobbike fietsst. achter €25,-.
Tel. 0297-527919
Gevraagd:
Wie heeft er voor mijn hobby,  
brei of haak katoen over?
Tel. 0297-367596

Te koop:
Vouwwagen Trigano Odyssee 
2001, met snel opzetsysteem. 
Tel. 06-10789609
Vermist:
Wie heeft mijn grijze Simplex 
herenfiets gezien? Is gestolen 
na bandjesavond of zet hem 
weer terug.
Tel. 06-13065233
Te koop:
Oldtimer bromfiets, t.e.a.b. 
onderdelen o.a. Vespa, Boxer, 
Moylette. 
Tel. 0297- 329028Aangeboden:

Servies Janneke Brink, voor 
caravan, 48 delig €75,-.  Trolley 
30 kg. €20,-. Caravan spiegels 
€15,-. 
Tel. 0297- 331006

Verloren:
Bootvlag, wie heeft hem 
gevonden drijvend in de Aard-
beiensloot? Ik wil ‘m graag 
terug.
Tel. 0297-369040

Te koop:
Doos vol pc cd roms €35,-.  Alu 
zitkoffer met opbergvakken, 
nooit gebruikt €15,-.  Visparaplu 
€10,-. 
Tel. 06-23001974

Vies mag op Modderdag!
Kudelstaart - Op 28 juni vond de 
landelijke aftrap plaats van Modder-
dag! Voor het allereerst is internatio-
naal Mud Day nu ook in Nederland. 
Natuur is van onschatbare waarde 
voor de ontwikkeling van kinderen. 
Betrokkenheid van de toekomstige 
generaties bij de natuur is essenti-
eel. Met Modderdag wordt natuur-
beleving bevorderd en krijgen kin-
deren meer ruimte om te spelen met 
water, zand en aarde. En de moge-
lijkheden zijn eindeloos. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
steeds minder buiten spelen en nog 
minder in de natuur. Terwijl juist het 
spel in de natuur originaliteit bevor-
dert, creatieve oplossingen vraagt 
en het denken en reflectie vermo-
gen stimuleert. Buiten spelen stimu-

leert de nieuwsgierigheid en stress 
en spanning nemen af. Kinderop-
vang Snoopy vindt het belangrijk 
om de kinderen met natuurbeleving 
in aanraking te laten komen. Daar-
om hadden alle locaties niet 1 Mod-
derdag, maar een hele week ! Alle 
kinderen van 0 tot 12 jaar kregen 
de kans om in deze week heerlijk 
aan te modderen ! Alle pedagogi-
sche medewerksters waren enthou-
siast en hebben een leuk program-
ma in elkaar gezet om de kinderen 
te stimuleren en te begeleiden. Er 
waren verschillende activiteiten te 
doen, zoals heksensoep maken, een 
blote voetenpad, en modderkeuken 
en moddergrabbelen. Van klein tot 
groot heeft genoten van de Mod-
derweek. Het plezier van de kinde-
ren, en de modder spatte eraf.

Fiets voor Gijs na actie van 
Veilig Verkeer Nederland
Aalsmeer - Gijs Hockx van 9 jaar 
uit groep 6c van RKBS De Oostein-
der heeft met de ballonwedstrijd 
van Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
een fiets gewonnen. Zijn ballon had 
van de 450 ballonnen de langste af-
stand afgelegd, hij was namelijk in 
Branchon aangekomen, helemaal 
in Franstalig België. De ballon heeft 
255 kilometer afgelegd en is daar 
door een leerkracht gevonden op 
een basisschool in zijn tuin. 

Verkeersexamens
Wethouder Ad Verburg: ”Verkeers-
veiligheid voor kinderen is heel be-
langrijk. Daarom doen we daar als 
gemeente ook heel veel aan. Zo zijn 
er ieder jaar op alle scholen de the-
oretisch verkeersexamens. Ook aan 
de praktisch verkeersexamens voor 
de groepen 7 doen alle basisscho-
len in Gemeente Aalsmeer mee. En 
ook nog de Dode Hoek / Fiets ‘seef’-
project voor de groepen 8 aan het 
einde van het schooljaar. 

Ballonnenwedstrijd
De ballonnenwedstrijd bij het scho-
lencomplex van de Mikado in de 
wijk Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer, 
voor de groepen 6 tot en met 8, vond 
plaats in het kader van de campag-
ne van Veilig Verkeer Nederland: De 

scholen zijn weer begonnen. In deze 
jaarlijkse campagne van VVN werd 
aan automobilisten bij het begin 
van het schooljaar gevraagd om ex-
tra op kinderen te letten. In samen-
werking met de stadsregio Amster-
dam steunt de gemeente Aalsmeer 
de campagne van VVN. 

Fantastische dag op surfleiland
Aalsmeer - Vrijdag 28 juni heeft 
groep 7 van de Graankorrel uit Ku-
delstaart een fantastische dag be-
leefd op het surfeiland in het ka-
der van de Westeinder Waterweken. 
Vanuit school is de groep naar het 
surfeiland gefietst, waar iedereen 
verwelkomd werd in een grote witte 
tent aan de Westeinderplassen. De 
jongens en meiden mochten eerst 
de watertoren bezoeken, waar zij in-
teressante informatie te horen kre-
gen over de werking en het nut van 
een watertoren. Hierna met z’n al-
len naar boven, maar liefst 214 trap-
treden op. Het uitzicht was prachtig, 
zelfs hun eigen school konden de 
leerlingen achterhalen!  Vervolgens 

naar Fort Kudelstaart. Daar kreeg 
de groep een bijzondere rondleiding 
door alle ruimtes van het Fort met 
veel informatie over de bouw ervan 
en de reden van het ontstaan. Na 
deze rondleidingen was de ochtend 
alweer ten einde en is gezellig ge-
luncht op het surfeiland. De middag 
hebben de ‘Graankorreltjes’ door-
gebracht bij de zeilschool, waar ze 
onder begeleiding met motorboot-
jes met Optimisten gevaren hebben. 
Hierna was het dan toch echt weer 
tijd om terug te fietsen naar school. 
De meiden en jongens van groep 
7 tot slot: “Wij vonden het een ge-
weldige, interessante en bijzonde-
re dag!
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Malissa en Birgit nieuwe 
selectiespeelsters Fiqas
Aalsmeer - De damesselectie van 
FIQAS Aalsmeer heeft vakantie. 
Maar, op 16 juli wordt de training al-
weer hervat en start de groep, onder 
leiding van de nieuwe trainer-coach 
Herman Schaap, de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen. De selectie 
is behoorlijk gewijzigd, want Alys-
sa Alings, Priscilla Bergman, Celine 
Bootsman en Roza en Teuntje Schae-
fers zijn vertrokken. Nieuw zijn Ma-
lissa van der Linden en Birgit Hem-
mes. Het begeleidingsteam heeft in-
middels een nieuwe teammanager in 
de persoon van Katrien Blaauw.

Recreatieteam 35+
In het nieuwe seizoen wil handbalver-
eniging Fiqas starten met een recre-

anten damesteam. Dit initiatief is bij 
een aantal moeders langs de lijn ont-
staan tijdens het kijken naar de wed-
strijden van hun kinderen: “We rij-
den ons suf naar trainingen en wed-
strijden, maar tijd om zelf te sporten 
schiet er vaak bij in. Veel van ons lijkt 
het leuk om ook te handballen, maar 
ja: waar? En wie zit op ons te wach-
ten, we zijn ook niet meer de jong-
sten.“ De 35-plus dames zijn nog wèl 
op een leeftijd dat ze op recreatief ni-
veau kunnen meekomen en willen in 
het nieuwe seizoen met een team het 
handbalveld betreden. Ook zin om te 
handballen? De initiatiefnemers he-
ten handbalsters van harte welkom! 
Kijk op de website voor meer infor-
matie en inschrijving.

Aalsmeer - Samen met de eerste 
week van de Tour de France wordt 
sinds drie jaar in de eerste week van 
juli het Nationaal Regenboog Evene-
ment gezeild. 

De sterk aan populariteit winnende 
zeilrace ging op woensdag 3 juli met 
een matige wind van start op de Ka-
gerplassen bij Teylingen. De 14 Re-
genbogen vormen de Koningsklasse 
in het zeilen. De NRE-2013 past zo 
mooi in deze tijd: duurzaam hardzei-
len over Hollands en Utrechtse Plas-
sen. Juist voor publiek een bijzonde-
re belevenis bij aanvang van de zo-
mer met prachtig weer ‘kijken naar 
zeilen met de giek over het terras’, 
zoals één van de deelnemers dat zo 
mooi zegt. Iedere wedstrijddag zei-
len de 14 boten drie manches over 
korte banen. Deze korte wedstrijden 
van woensdag 3 juli werden ach-
tereenvolgens gewonnen door ge-
meente Aalsmeer (met stuurman 
Marc Blees), gemeente Leiderdorp 
(met Eric Kampschreur) en provin-
cie Zuid-Holland (met Cees Nater). 

Sterke wind in Roelofarendsveen 
Sterke wind tot kracht 4 bezorgde 
toeschouwers en zeilers een ronduit 
enerverende middag bij WSV Braas-
semermeer aan het gelijknamige 
water in Roelofarendsveen. De top-
2 bij het Nationaal Regenboog Eve-
nement met Leiderdorp en Aalsmeer 
(op 8 punten) wijzigde de tweede 
wedstrijddag niet. Maar Zuid-Hol-

land (met stuurman Frank de Vos) en 
Utrecht (Harry Amsterdam) deden 
zeer goede zaken. Aan de wal was 
het een en al ‘spring en schreeuw’ 
met een groot aantal kinderen en 
veel muziek. Dat is het NRE op z’n 
best: plezier en vertier voor iedereen, 
op het water en aan de kant. Win-
naar provincie Zuid-Holland en di-
recte tegenstrever provincie Utrecht 
staan beide op 11 punten van de 
koploper. Marc Blees staat twee-
de met de Aalsmeerse boot maar 
zal grootste plannen hebben als zijn 
thuiswater het wedstrijddecor vormt. 

Aalsmeer pakt leiding  
De boot van gemeente Aalsmeer ge-
zeild door Marc Blees, Lieuwe Gie-
tema en Thomas Allart pakte de lei-
ding in het eindklassement door een 
sterke derde plaats op het thuiswa-
ter van de Westeinderplassen op 
vrijdag 5 juli. Een matig windje 2-3 
maakte het zeilen eerder technisch 
dan krachtig. Honderden enthousi-
aste bezoekers op het VIP-vlonder 
en ouders en kinderen op het surf-
eiland en op het terras bij het pavil-
joen zagen de Aalsmeerse boot de 
oranje leiderswimpel naar Aalsmeer 
terughalen. Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder vierde een dubbe-
le feestdag. De boot van haar ‘oude’ 
gemeente De Ronde Venen won het 
dagklassement, Aalsmeer verover-
de voorlopig de leiding in het alge-
meen klassement. Bij de prijsuitrei-
king was het één en al competitie op 

Mark Kooy naar European 
Youth Olympic Festival
Aalsmeer - Op zondag 14 juli start 
in Utrecht het EYOF (European Youth 
Olympic Festival), een soort mini Olym-
pische Spelen voor jeugdige spor-
ters. Het wordt georganiseerd door het 
NOC*NSF en Nederland is vertegen-
woordigd in alle negen sporten, waar-
onder ook handbal. Mark Kooy van FI-
QAS Aalsmeer is geselecteerd voor de 
nationale handbalploeg van spelers on-
der 17 en doet dus mee aan dit grote 
evenement. Het handbaltoernooi begint 
op 15 juli en het exacte programma en 
alle mogelijke informatie over het EYOF 
is te vinden op: www.utrecht2013.com.

Remco van Dam naar WK
Van 14 tot en met 28 juli wordt in Bos-
nië het WK voor Juniors gespeeld. FI-
QAS Aalsmeer speler Remco van Dam 
maakt deel uit van de selectie. Deze 
groep jonge spelers heeft zich de afge-
lopen tijd in Limburg voorbereid op het 
toernooi met verschillende trainings-
stages en oefenwedstrijden. Hoe het 

met de Juniors én Remco gaat de ko-
mende tijd is te volgen via facebook en 
twitter.

Herenselectie
De herenselectie van FIQAS geniet 
even van een korte zomervakantie. 
De mannen beginnen namelijk over 
een kleine drie weken alweer aan de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen 
en hervatten de training op maandag 
22 juli. Er staan ook enkele trainings-
kampen en oefenwedstrijden op het 
programma. Zo wordt in het weekend 
van 10 en 11 augustus een trainings-
sessie afgewerkt bij KV Sasja in België, 
en zit de selectie een weekend later in 
Duitsland voor een trainingsstage. Ver-
volgens wordt op 24/25 augustus een 
toernooi gespeeld bij AHV Swift in Arn-
hem. Oefenwedstrijden in de Bloem-
hof zijn er ook: op de dinsdagen 13, 20 
en 27 augustus speelt FIQAS Aalsmeer 
achtereenvolgens tegen Hellas, Tachos 
en Hercules. 

het podium. “Het is nog lang geen 
Sinterklaas”, kreeg de Aalsmeerse 
boot mee als geheugensteuntje voor 
de twee nog te verzeilen wedstrijden 
in Vinkeveen en Nieuwkoop. Het to-
taalklassement laat volgens kenners 
nog steeds dezelfde vier kansheb-
bers zien als gisteren: Aalsmeer, Lei-
derdorp en de provincies Zuid-Hol-
land en Utrecht. 

Leiderdorp pakt wimpel terug 
Zaterdagmiddag 6 juli was de wind 
goed genoeg voor drie races over 
Vinkeveens water voor zandeiland 
4. Tevreden passeerde team Leider-
dorp de finish bij de derde omloop. 
De teams Zuid-Holland en Aalsmeer 
staan dichtbij op respectievelijk 5 
en 13 punten achterstand. Onover-
brugbaar is de achterstand van de 
twee naaste concurrenten Zuid-Hol-
land en Aalsmeer zeker niet. Team 
Aalsmeer zou niets liever willen dan 
eerste worden en zo voor het eerst 
de prijs mee naar huis nemen. Eens 
zal een Noord-Hollandse boot toch 
de winst moeten pakken in deze Ko-
ningsklasse?! 
Team Leiderdorp begon de laat-
ste zeildag van het Nationaal Re-
genboog Evenement op zondag 7 
juli in Nieuwkoop met een minie-
me voorsprong van twee punten op 
naaste concurrent Zuid-Holland. In 
de tweede van drie races ging het 
mis bij het ronden van de boven-
boei. Leiderdorp werd verdienstelijk 
tweede, Zuid-Holland door gedegen 
zeilwerk behaalde knap de eerste 
plaats. Ondanks winst van Aalsmeer 
op de finaledag, restte voor het wa-
ter- en bloemendorp een mooie der-
de plek in het totaalklassement. 
Schitterend weer (een 10 volgens 
Weeronline!) maakte het toch al zo 
pittoreske decor in Nieuwkoop com-
pleet. Het NRE 2013 kijkt terug op 

een ronduit succesvolle derde jaar-
gang. Veertien boten, vijf plassen en 
mooi weer. Het recept voor een mooi 
evenement aan het begin van de zo-
mer. De regenboogklasse is een oer-
Hollandse zeilklasse die het publiek 
tijdens het evenement meeneemt 
langs de mooiste plekken langs de 
dorpen aan het water in Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht. De NRE-
organisatie probeert met het zeilen 
de streek. 
Het Groene Hart, de Hollandse en 
Utrechtse Plassen aan meer be-
kendheid te helpen. Bij de afsluiten-
de prijsuitreiking merkte de Com-
missaris van de Koning in Zuid-
Holland, Jan Franssen, op dat vol-
gend jaar ook zijn collega-CdK van 
Noord-Holland Johan Remkes van 
de partij zou moeten zijn. Zon, wa-
ter, zeilen, sport en plezier gin-
gen vijf dagen vloeiend samen. Het 
NRE2014 klopt alvast een beetje op 
de deur… 

Foto’s: Kick Spaargaren, Jan 
Jongkind en Jacqueline Kristelijn

Mooie derde plek Aalsmeer
Zilveren Regenboog voor 
Team Zuid-Holland 

Achtste Oosterbad Zwemloop 
weer spetterend succes 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag  
6 juli werd in Het Oosterbad voor 
de achtste keer een spetteren-
de zwemloop georganiseerd voor 
de Aalsmeerse jeugd. Het organi-
serende Ocenaus/Multi Triathlon 
Team had in voorbereiding een aan-
tal trainingen verzorgd, zodat ieder-
een goed aan de start kon verschij-
nen. Het zonovergoten Oosterbad 
aan de Mr. Jac. Takkade was het to-
neel van de zwemloop, waarbij 26 
atleten op drie verschillende afstan-
den het beste uit hun zelf haalden. 
De 26 deelnemers afkomstig van-
uit het wedstrijdzwemmen, recreatie 
en triatlonafdeling van ZSC Ocea-
nus, aangevuld met deelnemers 
vanuit Het Oosterbad vormden een 
mooi gezelschap met gespannen 
en scherpe blikken. De deelnemers 
werden onder grote belangstelling 
van het aanwezige publiek welkom 
geheten. Om even over 11 uur klonk 
de startfluit voor de 200, 300 of 400 
meter zwemmen. Het was een ge-
weldig gezicht om te zien hoe de 
jonge atleetjes zich in het donke-
re water lieten verwarmen door de 
zonnestralen. In de jongste catego-

rie (t/m 9 jaar) werd 200 meter ge-
zwommen en 2  kilometer gelopen 
over de Takkade. In deze categorie 
waren 9 deelnemers gestart, waarbij 
Jade van Arkel (19.34 min) en Gijs 
van Weerdenburg (20.56 min) er met 
de winst vandoor gingen. In de gro-
te midden categorie (10 t/m 13 jaar) 
stonden 14 atleten aan de start voor 
300 meter zwemmen en 3 kilometer 
lopen. Ondanks de redelijk lange af-
stand volbrachten de getrainde atle-
ten met groot gemak de zwemloop. 
Zowel bij de jongens als de meis-
jes werd flink gestreden met snel-
le eindsprints. Kiki Schellingerhout 
wist zich na een goed zwemonder-
deel als eerste op het loopparkoers 
te begeven op een kleine twee mi-
nuten gevolgd door Thara Kleijberg. 
In de derde ronde lopen wisten de 
meisjes naar elkaar toe te kruipen 
wat uiteindelijk resulteerde in een 
eindsprint over 300 meter, waarbij 
Thara met 1 seconde voorsprong, 
op Kiki, als eerste over de streep 
kwam in een tijd van 24.28 min. Bij 
de heren had tweelingbroer Mexs 
Schellingerhout een gelijk scenario. 
Hier werd hij na het zwemmen op 

de hielen gezeten door Justin He-
ijsteeg. Met nog een kilometer voor 
de boeg maakten beide atleten de 
wedstrijd hard met een eindsprint , 
waarbij Mexs net 1 seconde sneller 
was in 20.56 min. Op deze afstand 
was ook een duoteam van start ge-
gaan. Team Gijs Reurekas, bestaan-
de uit een zwemmer en een loper 
wist een tijd neer te zetten van 300 
meter zwemmen (10.43 min) en een 
looptijd over 5 kilometer van 17.32 
min. Wat bij de enige duo deelna-
me de eerste plek opleverde. Op de 

lange afstand stonden 3 atleten aan 
de start: twee triatleten en één wed-
strijdzwemmer. Zij hadden de taak 
om 400 meter te zwemmen en 4 ki-
lometer te lopen. Al gauw werd dui-
delijk dat de wedstrijdzwemmer 
Bart Sommeling de wedstrijd hard 
maakte. Na 5.04 sec. kwam hij uit 
het water om nog eens 4 kilometer 
gas te geven en als eerste over de 
streep te komen in een eindtijd van 
22.36 min. Hij werd op 1 minuut ge-
volgd door zijn concurrentie. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Jan van Dijk, John van Duren 
en Wim Wijfje winnaars 
Aalsmeer - Vrijdag en zaterdag 
stonden drie vluchten op het pro-
gramma, een Marathonvlucht van-
uit het Franse Cahors (gemiddel-
de afstand 933 kilometer), een jon-
ge duivenvlucht vanuit het Belgi-
sche Duffel met een afstand van 
130 kilometer en een Dagfond-
vlucht vanuit het Franse Chateau-
roux (gemiddelde afstand 644 kilo-
meter). Alle drie de vluchten wer-
den gelost met een NO wind, dat 
betekende dat het pittige vluch-
ten werden. Het was de 438 van 
Jan van Dijk uit Aalsmeer die de 
932,715 kilometer als eerste wist te 
overbruggen, Piet v.d. Meijden uit 
Aalsmeerderbrug werd tweede en 
Wim Grapendaal uit Aalsmeer der-
de. John van Duren uit Amstelveen 
wist ook de tweede jonge duiven-
vlucht op zijn naam te schrijven, 
zijn 350 maakte 1269,900 mpm. 
Wim Wijfje uit De Kwakel werd 

tweede en Gerard en Lies van de 
Bergen uit Kudelstaart derde. Toen 
was er nog de vlucht vanuit Cha-
teauroux, deze werd gewonnen 
door Wim Wijfje uit De Kwakel. 
Zijn 352 overbrugde de 642,812 ki-
lometer met gemiddeld 1069,511 
mpm. De 050 van Hans Kluinhaar 
& Dochter kwam een staartlengte 
te kort en eindigde als tweede, de 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
werd derde. Met deze resultaten 
eindigden verschillende leden van 
de Telegraaf hoog in de klasse-
menten van Rayon F en de Afde-
ling.  Cahors 29 duiven en 10 deel-
nemers: 1. J.A.  van Dijk Aalsmeer, 
2. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 
3. W.J.C. Grapendaal Aalsmeer, 4. 
W. Wijfje De Kwakel, 5. H. Spaarga-
ren Aalsmeer, 6. S. Vonk Aalsmeer, 
7. J. Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 
8. J. van Ackooy Aalsmeer, 9. C. 
van Vliet Kudelstaart en 10. J. Vijf-

huizen De Kwakel. Duffel 601 dui-
ven en 20 deelnemers: 1. J.H. van 
Duren Amstelveen, 2. W. Wijfje De 
Kwakel, 3. Gerard en Lies v.d. Ber-
gen Kudelstaart, 4. P. v.d. Meijden 
Aalsmeerderbrug, 5. P.E. Spook 
Amstelveen, 6. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp, 7. E. Wiersma Am-
stelveen, 8. J. Kluinhaar & Doch-
ter Aalsmeer, 9. H. Spaargaren 
Aalsmeer, 10. Danny van Leeu-
wen Rijsenhout, 11. Comb. v. Leeu-
wen & v. Grieken Aalsmeer, 12. C. 
van Vliet Kudelstaart, 13. S. Vonk 
Aalsmeer, 14. Tim Rewijk De Kwa-

kel, 15. J.A. van Dijk Aalsmeer, 
16. D. Baars Kudelstaart, 17. J. 
Vijfhuizen De Kwakel, 18. M. de 
Block Aalsmeer, 19. A.J. van Bel-
zen Kudelstaart en 20. A. v.d. Wie 
Aalsmeer. Chateauroux 86 duiven 
en 10 deelnemers: 1. W. Wijfje De 
Kwakel, 2. J. Kluinhaar & Dochter 
Aalsmeer, 3. Comb. van Ackooy 
Hoofddorp, 4. J.H. van Duren Am-
stelveen, 5. J. Vijfhuizen De Kwakel, 
6. J.A. van Dijk Aalsmeer, 7. Comb. 
v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 
9. W.J.C. Grapendaal Aalsmeer

Woensdagavond zeilwedstrijden
Peter van Klink overtuigend 
totaalwinnaar op Grote Poel
Aalsmeer - De woensdagavond tij-
dens de Westeinderwaterweek werd 
uitgekozen als laatste wedstrijdavond 
voor de schoolvakanties. De wed-
strijdbaan werd door Ingrid Mees-
ter speciaal vlak bij het Surfeiland 
uitgelegd, zodat deze voor publiek 
goed was te volgen. Helaas waren 
de weersomstandigheden niet aan-
lokkelijk voor een grote opkomst, wat 
zoals gebruikelijk op het water anders 
was. Deelnemers in 32 verschillende 
types open zeilboten en kieljachten 
voeren niet alleen tegen elkaar, maar 
met hun individuele tijdscorrectie-
factor ook tegen zich zelf. Door de-
ze zg. SW-factor is het voor ieder-
een mogelijk om op gecorrigeerde 
tijd te winnen en juist hierdoor is de 
deelname in de woensdagavondse-
ries alleen maar togenomen. Ook nu 
was het onder een grijze hemel op 
de Grote Poel weer prachtig zeilweer 
met een fraai kruisrak over de leng-
te van de plas.Peter van Klink was dit 
voorjaar bijzonder goed op dreef. Hij 
vaart met zijn vrouw en vast beman-

ningslid Casper van Mierlo erg snel 
in een door hem zelf verbouwde 5.5 
Meter. Het weer fraai ogende schip 
uit 1950 werd door een brand deels 
verwoest. Maar het achterschip werd 
er over een lengte van 2 meter op-
nieuw aangezet, evenals de boven-
ste 5 meter van de hoge mast. Die is 
ook wel nodig voor de supergote bal-
lonfok van bijna 65 vierkante meter in 
de kleuren van de Aalsmeerse vlag, 
waar vooral in het voor-de-windse 
rak veel snelheid uit komt. Hij won de 
laatste avond voor Pieter Jan Lohman 
in zijn 12 voetsjol en Marcel Groen in 
een Contender. In totaal voer Peter 
van Klink met 6 avondoverwinningen 
naar 15 punten, voor André du Pon 
die met zijn Draak D408 41 punten 
verzamelde en Jurgen van de Zwaard 
die met zijn Maxi 87 59 punten no-
teerden. De wedstrijden worden ver-
volgd op 14 augustus.
Surf voor informatie en inschrijvingen 
naar www.wvaalsmeer.nl.

Door Theo van Mierlo

RKDES zoekt nog meiden 
die willen voetballen!
Kudelstaart - Hoelang geleden was 
het dat de meeste mensen nog de 
mening toegedaan waren dat voetbal 
geen sport voor meiden was? Het da-
mesvoetbal heeft inmiddels een gro-
te vlucht genomen. Het is zelfs één 
van de snelst groeiende sporten in 
Nederland. Dit is ook te zien aan de 
prestaties van het Nederlands dames 
elftal en de dames eredivisie waar 
teams als Ajax en FC Twente aan 
meedoen. Bij RKDES is het dames-
voetbal al jaren de gewoonste zaak 
van de wereld. Al jarenlang spelen 
er meiden met heel veel plezier en er 
zijn zelfs al meerdere talenten door-

gebroken. Denk maar aan Mandy de 
Boer, die in Oranje onder 15 speelt, 
en Kim Zethof, die bij Ter Leede 
speelt in de hoogste klasse van het 
amateurvoetbal. Voor het komende 
seizoen spelen er bij RKDES 4 jeugd 
meiden teams, de ME1 (9/10 jarigen), 
de MD1 (11/12 jarigen), de MC1 (13 
/14 jarigen) en de MB1 (15/16 jari-
gen). Voor deze jeugdteams zoekt de 
vereniging nog enkele meiden die 
willen gaan voetballen. Dus lijkt het 
je leuk om te gaan voetballen bij de 
gezelligste club van Kudelstaart? Kijk 
dan op de website: www.rkdes.com 
voor meer informatie. 



kinder- en jeugdkrant
Afscheid na 30 jaar!
Immanuel: Dag juf Baafy!
Rijsenhout – Op 2 en 3 juli was het 
wat onrustig bij de twee kleuter-
groepen van CBS Immanuel. Deze 
twee dagen stonden namelijk in het 
teken van het afscheid van juf Baafy. 
Na 30 jaar in het onderwijs werk-
zaam geweest te zijn wil juf Baafy, 
samen met haar man, nu gaan ge-
nieten van haar vrije tijd. Tien jaar 

lang heeft Juf Baafy zich vol ener-
gie ingezet voor de onderbouwgroe-
pen op de Immanuel. Als blijk van 
dank voor haar inzet had het team 
een receptie georganiseerd en was 
er voor de onderbouwgroepen een 
waterfeest op het schoolplein. Juf 
Baafy heeft zichtbaar genoten van 
alle aandacht. 

Leuke spelletjes door de school
Eindfeest op de Graankorrel
Kudelstaart – Twee dagen voor de 
zomervakantie is een eindfeest ge-
houden als afsluiting op basisschool 
de Graankorrel. Door de hele school 
heen konden de kinderen spelletjes 
en leuke dingen doen. 

Zo konden ze pannenkoekjes bak-
ken, geluiden bingo doen, zich laten 
schminken, cakejes versieren, twis-

ter spelen of ringwerpen. Door de 
regen kon helaas het springkussen 
niet doorgaan, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Er was een hele 
gezellige sfeer, waarbij de kinderen 
zich prima hebben vermaakt. Vrijdag 
was de laatste schooldag en op dit 
moment genieten de kinderen en de 
leerkrachten van hun welverdiende 
vakantie.

Wethouder Rolleman 
reikt Opstap diploma’s uit
Aalsmeer - Woensdag 3 juli heeft 
wethouder Rik Rolleman aan 18 kin-
deren van verschillende nationalitei-
ten een diploma uitgereikt. De kin-
deren hadden meegedaan aan het 
tweejarige programma van Opstap-
je (kinderen van twee tot vier jaar) 
en Opstap (kinderen van vier tot zes 
jaar) en VVE Thuis. Wethouder Rik 
Rolleman: “Ik heb grote waardering 
voor alle begeleiders en ouders die 
ervoor zorgen dat deze jonge kinde-
ren, die de Nederlandse taal en ge-
woonten nog niet goed beheersen, 
toch op een goede manier kunnen 
doorstromen naar het basisonder-
wijs, zonder achterstand.” 

Ook de ouders van de kinderen wa-
ren heel enthousiast over het pro-
gramma en vertelden dat zij veel ge-
leerd hadden van dit progamma met 
de kinderen. Ieder kind kreeg zijn 

diploma persoonlijk uitgereikt door 
wethouder Rik Rolleman. Na het of-
ficiële gedeelte was er een buffet 
met door de moeders zelfgemaakte 
en meegebrachte hapjes en werden 
er volop spelletjes gedaan met de 
kinderen. Aan het einde van middag 
ging iedere kind met een mooi lees-
boekje naar huis. Opstap, Opstap-
je en VVE-Thuis zijn stimulerings-
programma’s voor ouders met jon-
ge kinderen, die graag willen leren 
hoe zij hun kinderen zo goed mo-
gelijk kunnen voorbereiden op de 
basisschool. Taal- en Opvoedings-
ondersteuning organiseert speelse 
groepsbijeenkomsten, waarbij veel 
ruimte is voor vragen, kringgesprek-
ken en het uitwisselen van ervarin-
gen. Ook gaan ouders thuis met hun 
kinderen aan de slag om het taal- 
en denkvermogen van peuters en 
kleuters te verbeteren.

Gutentag van De Binding
Aalsmeers kwartiertje voor 
start kamp Schetteregg
Aalsmeer - “Gutentag thuisfront. 
Hier een berichtje uit Schetteregg. 
Voor veel van ons is dit al het zesde 
Biningkamp. Op vrijdagochtend om 
vijf uur gingen we weg, althans we 
wilden weg gaan. Maar we wonen 
in Aalsmeer en ook deze ochtend 
maakte er iemand gebruik van het 
Aalsmeers kwartiertje. Dit keer had 
Miskai zich verslapen, wat natuur-
lijk strafcorvee betekende. Na een 
enorm lange en vermoeiende bus-
reis kwamen we eindelijk aan bij de 
berghut in Schetteregg. Een mooi 
huis halverwege de piste, die ove-
rigens heerlijk tijdens het eten be-
mest wordt. Het programma begon 
zaterdag met lopen naar het zwem-
bad met een kleine omweg van drie 
uur. En toen het zwembad dan ein-
delijk in zicht kwam, was er nog een 
hindernis, een diepe wildstromende 
rivier. Na een verfrissende duik wer-
den we opgehaald door de bus en 

weer teruggebracht naar het huis-
je. Hierna gingen we eten en had-
den we een pubquiz als avondpro-
gramma. Met interessante vragen 
als ‘hoeveel bierkratjes passen er in 
Aalsmeer’. Zondag gingen we naar 
de Didamskopf, met de gondel om-
hoog en daarna weer 1200 meter 
naar beneden gelopen. Maandag 
gingen we survivallen. Dit keer was 
het niet in de bomen, maar in de rot-
sen over een bergriviertje. Toen we 
met de bus terugwilden naar het zo 
toegankelijke Schetteregg was op-
eens de weg weg. En moesten we 
over een zandpad waar de bus niet 
overheen kan, en werden we met 
een autootje via een kwartier lange 
omleiding omgeleid. Nu is het dins-
dag en kijken we uit naar de laat-
ste dagen. Groeten namens het he-
le kamp.” 
Sander Hansen en Fenne van der 
Zwaard

Binding Almen 1: Gezellig
Aalsmeer - “Hoi, wij zijn Luna, Gijs 
en Nikita. Wij zijn nu op binding 
kamp: Almen 1. Het is hier heel ge-
zellig. Het eten is lekker en de lei-
ders zijn leuk en aardig. Ze orga-
niseren leuke activiteiten. Op 8 ju-
li hebben we een sportdag gehad. 
We hebben verschillende spellen 
gedaan. Bij het eerste onderdeel 
moest je winegums happen. Eerst in 
een bak water en daarna in een bak 
met bloem. Dus dan bleef de bloem 
aan je gezicht hangen. Ook moch-
ten we spijkerbroek hangen. Joran 
hield het wel 3 minuten vol. Dat is 
hartstikke goed! We hebben nu ook 
al twee keer in de Berkel gezwom-
men. Dat is een brede gezuiverde 
sloot. We hebben ook levend Stra-
tego gedaan. Alle leideres hebben 
ook een andere naam, zoals Zappe-

lin, Flih, Flah, Floh, ay ay Olga, va-
der Abraham, de koning van Siam, 
cowboy Billy Boom en als koks tan-
te Griet en tante Da. We zitten hier 
op het terrein van een boer en boe-
rin. Dat is super leuk! We probeer-
den ook iedere keer over te lopen, 
maar vaak werden er kinderen ge-
snapt. Toen moesten we terug naar 
de tent. 
We waren zaterdag aangekomen. 
We moesten héééél lang in de bus 
zitten, toen we er eindelijk waren 
gingen we onze tenten indelen. 
Daarna mochten we de tassen naar 
binnen slepen Dit was ons kamp-
verhaal!” Op zaterdag 13 juli ver-
wachten de Almen-kampgangers 
om 15.00 uur aan te komen op het 
parkeerterrein bij het zwembad aan 
de Dreef in de Hornmeer.

Bindingkamp Lahntal: Warm
Aalsmeer - Op 6 juli vertrok een 
groep van 41 deelnemers en 10 
man/vrouw begeleiding naar Duits-
land. Door vertraging werd pas na 
8 uur rijden het Bindingkamp in 
Lahnta bereikt. ‘s Avonds was eerst 
de introductie van het kampthema: 
Toen, nu, later. Na lekker gegeten te 
hebben, werd de groep gedropt in 
het bos. Ondanks wat gestuntel met 
het kompas zijn alle deelnemers al-
lemaal weer veilig aangekomen. De 
volgende ochtend werden de mei-
den en jongens met harde muziek 
wakker gemaakt. Na een lekker ont-
bijt stond een sport-ochtend op het 
programma en ‘s middags zijn we 
tenten gebouwd in het bos (surviva-
len). Omdat het zo warm was (en de 
rest van de week ook!) is deze mid-

dag ook nog in het riviertje vlakbij 
het kamphuis gezwommen. Daar-
na is de barbecue aangestoken. ‘s 
Avonds is het spel de jongens te-
gen de meisjes gedaan. De volgen-
de dag kwam de groep bij de vlag 
en bleek er een nieuwe vlag met een 
nieuw logo te hangen. Rond 11 uur 
zijn de kampgangers een stuk gaan 
lopen. Het was heel warm en het 
duurde heel lang totdat iedereen 
eindelijk boven op de uitkijktoren 
was. Er is hier lekker gelunchd en er 
is een spel gedaan. Op de terugweg 
mocht gelukkig een duik in het wa-
ter genomen worden. “De rest van 
de week gaan we veel leuke dingen 
doen en het wordt heel mooi weer! 
Groetjes uit Lahntal”, aldus de Bin-
dinggangers.

Bindingkamp in Apeldoorn
Aalsmeer - Zaterdagmiddag een 
groep vakantiegangers van De Bin-
ding vanuit Aalsmeer met de bus 
naar Apeldoorn. Na de aankomst 
werd eerst de kamerindeling be-
kend gemaakt. Daarna werd een 
kennismakingsspelletjes gespeeld. 
Na het eten werd uitleg gegeven 
over het kampthema van dit jaar: 
Toen, nu en later. Zondag is een 
fietsspeurtocht gehouden, die ein-
digde bij een meertje. Het was pri-
ma weer, dus al snel was iedereen 

het water ingedoken. ’s Avonds zijn 
gipsmaskers bij elkaar gemaakt en 
daarna werd de kampgangers in 
groepjes gedropt in een bos. Maan-
dag is de groep naar een klimbos 
geweest. Na afloop kregen alle mei-
den en jongens een lekker softijsje 
en daarna werd terug gefietst naar 
het kamphuis.

Vanuit Apeldoorn, groeten van Ole, 
Joany, Jasper, Quirina, Sam, Inge, 
Anne en Birgit.

Knalfeest groep 8 Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
er voor de kinderen van groep 8 van 
openbare basisschool Samen Een 
een knalfeest georganiseerd op een 
eiland op de Poel. De perfecte orga-
nisatie was in handen van een aan-
tal klassenmoeders. Het eiland was 
spectaculair versierd met witte bal-
lonnen en slingers, gekleurde lan-
taarns, statafels met witte rokken, 
er was een gezellige partytent en in 
de bomen hingen, door de kinde-
ren opgespaarde, lege glazen pot-
ten met daarin waxinelichtjes die 
met schemer aangingen. Omdat het 
zulk lekker weer was, mochten de 
kinderen eerst nog even zwemmen 
alvorens ze aan tafel gingen voor 
de lekkere barbecue en gevarieerde 
salades. Het vlees kwam bij de sla-
ger vandaan, maar verder waren al-
le overige hapjes gemaakt door de 

ouders. Waarschijnlijk iets te veel.. 
Na het eten konden de bijna-brug-
piepers heerlijk uit hun dak gaan 
op de houten dansvloer (die afge-
schermd werd door prachtig ver-
sierde en met graffiti bespoten doe-
ken, want de kinderen wilden na-
tuurlijk enige privacy). De aanwezi-
ge DJ’s maakten er met hun opzwe-
pende muziek en speciale rook- en 
lichteffecten een heuse disco van. 
En als klap op de vuurpijl was er ook 
nog vuurwerk. Tot laat is er gedanst, 
gefeest, geschuifeld en gehuild. Dat 
laatste gebeurde rond middernacht, 
want toen was het tijd om echt af-
scheid van elkaar te nemen. Diver-
se bootjes, inclusief de Westeinder 
rondvaartboot bracht alle feestgan-
gers weer veilig aan wal. 

Door Miranda Gommans

Zomervakantie is begonnen!
Aftellen op PCBS De Brug
Aalsmeer - Vrijdag 5 juli was de 
laatste schooldag op de Brug. De 
kinderen kwamen met nog heel 
veel plezier naar school! De juffen 
en meesters werden bedankt en al-
le spullen in de lokalen werden op-
gestapeld. Dit omdat in de vakantie 
de vloeren in de was worden gezet. 

Om even voor twaalf uur stonden al-
le kinderen, meesters en juffen van 
de school buiten om af te tellen en 
de vakantie in te luiden. 
Nu kan iedereen zes weken lang 
genieten van de zomervakantie. De 
eerste schooldag is op maandag 19 
augustus.

Open imkerijdag zondag 
op de Geitenboerderij
Aalsmeer - Wist je dat er op de 
Geitenboerderij ook honingbijen 
wonen? Heb je altijd al eens in zo’n 
bijenkast willen kijken? Kom dan 
aanstaande zondag 14 juli naar de 
Ridammerhoeve in het Amsterdam-
se Bos. In de geitenstal staat een 
kijkkast waar je door een glas in het 
nest van de bijen kan kijken. Wan-
neer gaan bijen zwermen, hoe bou-
wen ze de raten, waar halen ze ho-
ning en stuifmeel, hoe kan je leren 
imkeren? Deze en nog veel meer 
vragen zullen door de imker beant-
woord worden. Als je vroeg bent, 
kan je met de imker mee naar de 

bijenkasten aan de bosrand. Lan-
ge broek en mouwen aanbevolen. 
Je moet om 10.00 uur aanwezig zijn 
en er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen in verband met de aanwe-
zige imkerkappen. Aanmelden kan 
via vrij@kabokkel.nl. 

Op 14 juli is de imker de hele dag 
aanwezig om uitleg te geven bij de 
nieuwe kijkkast en zal hij prangen-
de vragen over honingbijen beant-
woorden. Ook kunnen bezoekers op 
deze open imkerijdag zelf honing 
slingeren. Het programma loopt van 
10.00 tot 16.00 uur.
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