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Vanavond beraad en raadsvergadering

Krediet voor projectmatige
jeugdvoorzieningen in gemeente
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
15 mei, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor het
tweewekelijkse beraad en de raadsvergadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vindt plaats in
de raadzaal in het gemeentehuis
en is openbaar. De opening wordt
dit keer eerst verricht door burgemeester Pieter Litjens en begint
met een korte raad. Vorige week is
oud-raadslid voor het CDA, de heer
Henk Ophorst, overleden. Er wordt
stil gestaan bij zijn overlijden. Vervolgens krijgt de eerste burger een
petitie aangeboden. Het rapport
gaat over ‘jongeren en leefbaarheid
in Aalsmeer Oost’. Daarna wordt de
raad geschorst en wordt aangevangen met het beraad. Voorzitter deze keer is Pierre Tuning van PACT
Aalsmeer. Eerst worden de leden
geïnformeerd over de belangrijkste
elementen en veranderingen in de
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hamerstukken daarna zijn
conceptcriteria voor archeologisch
onderzoek, voorbereiden onteigeningsprocedure, vrijstelling voor de

bouw van een woning aan de Uiterweg 224 en garantstelling 2008 voor
&2=1 (nieuwe invulling oude N201gebied).
Overlast voorkomen/
terugdringen
Behandelstukken zijn de stimuleringsubsidie voor beheer van brede
school De Mikado, krediet kunstgrasveld bij RKAV en kredietverlening voor voortzetting van projectmatige jeugdvoorzieningen. Burgemeester en wethouders willen
het programma voor Opgroeien in
Aalsmeer voor 2008 verhogen met
46.500 euro.
Het college wil hiermee voldoende
voorzieningen en activiteiten voor
accommodatiegebonden tiener- en
jongerenwerk in alle kernen van
Aalsmeer creëren, waardoor overlast kan worden voorkomen en/of
teruggedrongen.
In Aalsmeer Oost willen de bestuurders een waarderingsbudget inzetten om het bezoek van de Care-van
aan jongeren aangenamer te maken
en in Kudelstaart gaat extra geld uit-

gegeven worden om uitbreiding van
het tienerwerk op projectmatige basis voort te zetten. In Aalsmeer Dorp,
Stommeer en Hornmeer wordt het
project van Bon Ami in samenwerking met jongerenwerk Cardanus
voortgezet. De gemeente huurt deze accommodatie en stelt deze open
voor jongeren. De samenwerking is
een succes, het aantal deelnemers
groeit. In het kader van jeugdveiligheid wordt de raad tot slot gevraagd
extra budget beschikbaar te stellen
voor de inzet van middelen bij bijzondere activiteiten ter voorkoming
van overlast.
Financiële jaarstukken
Het beraad wordt besloten met de
financiële jaarstukken en een toelichting op 2007 door de burgemeester. Na sluiting van het beraad
wordt na een korte pauze de bijeenkomst hervat met de raad.
In de raad worden de in het beraad
genoemde onderwerpen nogmaals
behandeld en/of vastgesteld. Het
einde van de vergaderavond is gepland rond 22.50 uur.
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Nespresso
Demonstratie
op zaterdag 17 mei
van 10.00-17.00 uur
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Eigenaar van zeilboot gezocht
Aalsmeer - De politie is op zoek naar de eigenaar van een zeilboot
die afgelopen maandag 12 mei (tweede pinksterdag) rond de klok
van`13.15 uur betrokken was bij een aanvaring te water met een andere zeilboot. Deze aanvaring vond plaats op de Grote Poel. De man
voer na de aanvaring met hoge snelheid weg en maakte geen aanstalten om zijn vaartuig stil te leggen. Het gaat om een Bavaria 36 met
de naam Minerva. De boot had een blauwe buiskap en op het witte
zeil stonden twee blauwe strepen. Opvallend was verder nog dat achterop de boot de plaatsnaam Rijswijk stond. De eigenaar is een man
van rond 65 jaar oud en hij droeg een wit petje en een bruine jas. Hij
is ongeveer 1.80 meter lang en droeg een crèmekleurige broek. Getuigen wordT verzocht zich te melden via het telefoonnr 0900-8844.

Ontvang

e50.- korting
bij aankoop van een
Nespressomachine

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 - Aalsmeer
Tel. 0297 - 38 52 81
Gratis parkeergelegenheid rondom

GRATIS*
ruit
repareren?
Zie elders in deze krant

Zonnige start tachtigste seizoen

Abonnement op Oosterbad
voor burgemeester Litjens

Genieten van Westeinder
Aalsmeer - De meivakantie en het
lange, vrije pinksterweekend hebben plaatsgevonden onder zeer
zonnige zomerse temperaturen en
voor vele Aalsmeerders betekent vrij
en mooi weer op of aan de Westeinderplassen zwemmen en zonnen.
Op het surfeiland genoten kinderen
van het strand en het water terwijl
hun ouders genoten van hun kids,
de gezelligheid en natuurlijk ook
van de zon en het water. Insmeren
was nodig, het zonnetje scheen fel.
Op de Poel zelf was het eveneens
superdruk. Boten in allerlei soorten
en maten hadden de jachthavens

verlaten om een tochtje te maken.
Op de Kleine Poel vaarden de boten
achter elkaar aan, bijna in file, maar
ook door elkaar. En bij de inhammen
van kleine poeltjes en jachthavens
had menig bootbezitter met elkaar
afgesproken, zodat er her en der
‘klitjes’ van vier tot vijf boten lagen
en er gezamenlijk genoten werd van
het verkoelende water en het mooie
weer.
Geen boot, wel genieten van de
Westeinderplassen? Dat kon op
verschillende rondvaartboten en
ook daar werd volop gebruik van
gemaakt.

Rijsenhouter mishandeld
Aalsmeer - Een 19-jarige Rijsenhouter is maandagmorgen 12 mei
rond de klok van half vijf gewond geraakt in een uitgaansgelegenheid op de Kruisweg te Hoofddorp. Drie jongens mishandelden de
jongen die daardoor een hoofdwond opliep. Op aanwijzing van het
slachtoffer konden politieagenten één van de verdachten kort daarop aanhouden. Het betreft een 19-jarige Hoofddorper. Hij is voor nader onderzoek ingesloten. Het onderzoek naar zijn mededaders wordt
voortgezet.

Aalsmeer - Op de stralende zaterdag 10 mei is natuurbad Het Oosterbad officieel geopend. De start van
alweer het tachtigste seizoen werd
feestelijk gevierd met het boven water brengen van een fontein met
daarboven de tekst ’80 jaar Oosterbad’ door burgemeester Pieter Litjens. De eerste burger werd welkom
geheten door voorzitter Piet Boom
en kreeg als dank voor zijn aanwezigheid en bereidheid om het jubileumjaar in te luiden een lidmaatschapskaart voor 2008 van Het Oosterbad. Burgemeester Litjens roemde het mooie natuurbad aan de Mr.
Jac. Takkade in Oost dat er na de renovatie enkele jaren geleden en de
inzet van vele vrijwilligers ieder jaar
weer prachtig uitziet. “Het mooiste
natuurbad van Nederland”, aldus de
eerste burger en hiermee oogstte hij
applaus van de vele aanwezigen. Na
de officiële handeling mochten de
bezoekers te water.
Vooral de jeugdige zwemmers wisten niet hoe snel ze in het zwembad

moesten springen of duiken. Het
Oosterbad heeft een hoge en een
lage duikplank en hier vanaf werden gelijk de mooiste en grappigste
sprongen gemaakt. De twee minder diepe baden hebben beide een
glijbaan en uiteraard werd hier ook
gelijk gebruik van gemaakt, evenals
van de diverse speelattributen. Tijdens de nieuwjaarsduik had burgemeester Litjens nog solidariteit getoond met de vele durfals die in het
ijskoude water sprongen, maar deze
zaterdag hield hij het droog. Hij liet
het zwemgenot over aan de jeugd
en nam zelf de tijd om een praatje
te maken met zwemjuffrouw Elianne Valentijn en enkele vrijwilligers.
Overigens is het nog mogelijk om
zwemles te gaan nemen in Het Oosterbad. De zwemlessen starten op
maandag 2 juni.
Het natuurbad is bij mooi weer iedere maandag tot en met zaterdag in
de middag geopend. Abonnementen en leskaarten zijn te koop aan
de kassa.

Aanrijding
N201

Aalsmeer - Op de kruising van de
Zwarteweg en de N201 heeft donderdag 8 mei om circa 09.30 uur een
aanrijding plaatsgevonden waarbij
een personenauto en een vrachtwagen betrokken waren.
Een afslaande vrachtwagenchauffeur had de tegemoetkomende personenauto over het hoofd gezien en
kon een aanrijding niet meer vermijden.
De beide chauffeurs kwamen met
de schrik vrij en de politie heeft samen met de bestuurders een schadeformulier ingevuld. De personenauto is weggesleept door een bergingsbedrijf.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

pagina 2

Nieuwe Meerbode - 15 mei 2008

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de
hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie
over vermiste of gevonden dieren: 0235626136. Spoedgevallen en gevonden
honden: 06-54363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige (half)siamesche poes.
Ze is half Ragdoll en half siamees. Ze is crèmekleurig, heeft
blauwe ogen, een donkerkleurige staart en ze heet Benyi.
Gevonden:
- “Dreef” in Aalsmeer, t.h.v. het zwembad, een jonge schildpadpoes met witte pootjes.
- Vlinderweg, t.h.v. nr. 60 in Aalsmeer, een bruin konijn.
- Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer, een lichtbruine kerkuil. Heeft
een geringd pootje. Andere poot een ‘schoentje’.
- J.P. Thijssenlaan in Aalsmeer, een zwart-wit konijn.
- Turfstekerstraat in Aalsmeer, een lichtgrijs konijn.
- In de veiling van Aalsmeer, een zwarte poes met een wit vlekje op de borst.
- Op de N 201, tussen de Mensinglaan en de Zwarteweg, een
poes met cyperse rug- en staart, en witte poten.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 330, een zwarte ongecastreerde kater.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, op het parkeerterrein, een gecastreerde zwarte kater met een wit kopje.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt
voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel
leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

KERKDIENSTEN
Zondag 18 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Arno Post.
Doopdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Spreker
Klaas van Twillert. Feest van de navolging. Crèche voor de kleinsten,
speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. A.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst br. Jan
Broere en zr. Joke van der Heide.
Jeugddag. Extra collecte voor het
jeugdfonds. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. P. Stolk,
Zwijndrecht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
10u. ds. T.H.P. Prins, Zuiderkerk. H.A.
lopend. 18.30u. ds. L.J. Rasser, Amsterdam. Dienst in Zuiderkerk. H.A.
tafel.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst ds. C.A.E. Groot,
Barneveld.
Oost:. 10u. H.A. C.G. Graafland. Koffiedrinken. 18.30u. H.A. C.G. Graafland en dankzegging.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen

Sponsorloop
rond kerk

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei
start om 14.00 uur bij gebouw Irene
in de Kanaalstraat een sponsorloop
rond de kerk ten bate van de Nederlandse Hervormde Dorpskerk. Vanaf 20.00 uur draait het rad van fortuin in Irene waarvoor de opbrengst
eveneens bestemd is voor de kerk.
Om 21.30 uur is de bekendmaking
van de verloting. De loten hiervoor
zijn de afgelopen weken verkocht.
Vergeet niet deze loten mee te nemen!

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

Wie heeft Benyl gezien?
Aalsmeer - Benyi is de naam van deze poes en zij woont in de Boomgaard in Oost. Het dier is een kruising tussen een Ragdoll en een Siamees en wordt sinds donderdag 8 mei vermist. Benyl gezien? Bel
dan met de Dierenbescherming in Aalsmeer. Het telefoonnummer is
0297-343618.

Caritas geeft jubileumconcert
Aalsmeer - Interkerkelijk Koor Caritas bestaat dit jaar 25 jaar en geeft
ter gelegenheid van dit jubileum
een groots concert op zaterdag 24
mei in de Triumphatorkerk in de Ophelialaan. Caritas is een christelijk
koor, bestaat uit ongeveer 45 leden
en heeft een divers repertoire. Bezoekers kunnen dan ook gevarieerd

concert verwachten. Het concert
begint om 20.00 uur en zal duren
tot ongeveer 21.30 uur. De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Een
toegangskaart kost 7,50 euro en is
in de voorverkoop verkrijgbaar bij
De Plantage boekhandel in de Zijdstraat en bij de Read Shop in de Ophelialaan.

Genezingsavond
in Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om te genezen van een ziekte, depressie, onrust of welk lichamelijk
of geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
Kom dan naar de genezingsavond
op donderdag 29 mei in het Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang
is 20.00 uur en de toegang is gratis. De initiatiefnemers over deze
avond: “God geneest, ook vandaag
nog. Genezing is niet iets van verhalen uit de bijbel toen Jezus Christus op aarde was. Nee, God geneest nog steeds. En hij wil u genezen.” Voor meer informatie: tel. 0206472903.

Zomercursus
borstvoeding

Ria Molema is voor de tiende keer op pad geweest voor de Hartstichting.

De Hartstichting bedankt
collectanten en inwoners
Aalsmeer - De jaarlijkse collecte
tijdens de Nationale Hartweek van
13 tot en met 19 april in Aalsmeer
heeft dit jaar 9.804.62 euro opgebracht.
De Nederlandse Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers van harte voor het behalen van dit goede resultaat! De
Vrienden van de Hartstichting afdeling Aalsmeer is trots op het hechte team van collectanten. Mevrouw
Ria Molema maakte voor de tiende keer deel uit van de organisatie
in Aalsmeer! Zij (en de andere jubilarissen) werden bedankt met een
attentie.
Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd om mee te doen in het
team van de Vrienden van de Hart-

stichting afdeling Aalsmeer? Het is
dankbaar werk en er wordt nogal wat nieuw gebouwd in Aalsmeer!
Extra handen zijn altijd welkom! U
kunt contact opnemen met coördinator Berend Vollmuller, telefoon
360963. De Hartstichting besteedt
de opbrengst van de collecte aan
onderzoek, patiëntenzorg, preventie
en voorlichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn
nog steeds volksziekte nummer één.
Jaarlijks sterven er 50.000 mensen
aan. Honderdduizenden mensen
moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- of vaatziekte.
Daarom blijft de Hartstichting zic
h inzetten. Dat kan alleen dank zij
de steun van de Nederlandse bevolking.

Amnesty houdt China-actie
Aalsmeer - Tijdens de Geraniummarkt van afgelopen zaterdag
heeft Amnesty actiegroep Aalsmeer
handtekeningen ingezameld voor
de mensenrechtensituatie in China.
Door de naderende Olympische
Spelen natuurlijk zeer actueel,
waardoor veel mensen bereid waren hun handtekening op de petitielijst te zetten.
Om aan te sluiten bij het thema van

de Geraniummarkt, deelden de vrijwilligers – met jeugdige hulp – felgekleurde gerbera’s uit.
Aan de gerbera’s waren kleine fotootjes bevestigd van verschillende
Chinese mensenrechtenactivisten
die op dit moment door de Chinese
autoriteiten worden vastgehouden.
Voor meer informatie, check www.
amnesty.nl.

Aalsmeer - - Borstvoeding is gratis, altijd bij de hand, op de juiste
temperatuur, samenstelling is afgestemd op de behoeften van jouw
kind, voorkomt en verminderd allergie en is een goede dorstlesser.
Als de temperaturen weer gaan stijgen, dan hoef jij je baby geen water bij te geven: met een (paar) keer
extra aanleggen geef jij je baby extra vocht en alles wat hij of zij nodig heeft om goed te groeien! Ben
je zwanger of wil je meer weten over
borstvoeding?
Kom dan samen met je partner naar
de cursus op 19 en 26 mei aanstaande. Tijdens de eerste avond
komt hoe werkt borstvoeding, wat
zijn de voordelen en hoe weet ik of
mijn baby genoeg krijgt aan de orde en op de tweede avond: voorkomen en oplossen van problemen en
afkolven en werken. Ook worden
er vragen besproken en ervaringen
uitgewisseld. De avonden worden
gehouden in de Verloskundigenpraktijk aan de Hugo de Vriesstraat
van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten
zijn 16 euro, partners betalen 2 euro
per avond. Aanmelden kan bij Esther van Dam, contactpersoon, tel:
0297-323233 of collega’s via 0343576626, web-site: www.vbn.borstvoeding.nl.

Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10. ds. W.C. Zuijderduijn, Nederlangbroek. 18.30u. ds A. Langerak,
Achterberg.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. ds J.F. Ezinga, Westbroek. 19u.
ds. E.B. Renkema, Haarlem.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 10u.
in Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm. viering vg. A. Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosterhof dienst olv
parochianen.
Zondag 10.30u. Karmelkerk Vormen, euch. viering met vgs J. Punt,
H. Post en A. Blonk.
Zondag 14.30u. Poolse viering in de
Karmelkerk.
Rijsenhout: . Zat. geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Dienst om 10u.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. A.A. v.d. Berge-Geudeke, Wilnis.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen viering. Zondag 10.30u.
woord.comm. olv parochianen mmv
dames-+herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. 19u. ds. Siebrand Wierda.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 19 mei: Pastor Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Gast dj zaterdag tijdens
Back in Time in Beach
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
17 mei wordt in The Beach aan de
Oosteinderweg wederom een editie
van het ‘Back In Time’-feest georganiseerd. Het is inmiddels een bekend gegeven: Elke derde zaterdagavond van de maand zijn het de dj’s
en gastheren Cees van der Schilden,
Meindert van der Zwaard, Cees van
Coevorden en Ruud Vismans die
de bezoekers een feestelijke avond
voorschotelen. Voor komende zaterdag staan weer een aantal leuke onderdelen op het programma.
Omdat dj’s Meindert en Cees v. C.
deze ronde elders feesten, ontstond
er een mooie gelegenheid voor een
gast dj. Gekozen is voor Rinus van
Itterzon. Hij is behalve muziekliefhebber ook technicus bij Radio
Aalsmeer, alwaar hij onder andere
tijdens politieke uitzendingen breed
inzetbaar is. Het maandelijkse ‘Back
In Time’-feest spreekt hem erg aan
en hij kijkt er dan ook vol enthousiasme naar uit om aanstaande zaterdag zijn muzieksmaak aan het
publiek te laten horen. Ook de dj’s
Cees S. en Fish zullen geheel in stijl
de bekende en minder bekende hitmuziek uit het jong- en oudverleden
door de danszaal laten klinken.

Natuurlijk staan tijdens deze avond
de muziek en gezelligheid weer
centraal. Ook alle andere elementen
van de feestavond zijn weer aanwezig: De exclusieve discobar zal weer
pronken voor de dansvloer. En ook
de verzoeknummerkaarten worden
weer bij de ingang uitgereikt. Bezoekers kunnen hun muzikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en deze inleveren bij de dj van dienst. Deze
pikt de leukste suggesties er tussen
uit om te draaien! Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor die
avond kenbaar te maken, is om een
bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar
kan ook een ‘Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden.
Voor wie het leuk lijkt om ook een
keer gast dj te zijn op een ‘Back In
Time’-avond, kan zich ook opgeven
via de ‘Back In Time’-site of aanstaande zaterdag tijdens het feest
in The Beach. Ook vrouwelijke dj’s
kunnen zich aanmelden!
Maar eerst ‘Back In Time’ aanstaande zaterdag 17 mei vanaf 21.00 uur
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro en dit bedrag is
inclusief twee consumptiemunten.

Smartlappenkoor samen
met Flora in concert
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei geeft
muziekvereniging Flora haar jaarlijkse donateurs/voorjaarsconcert.
Op deze wijze wil de vereniging
haar donateurs van harte bedanken voor de steun van het afgelopen
jaar. Het is ook een mooi voorjaarsconcert voor iedereen die het leuk
vindt om te komen luisteren. Tijdens
deze avond zullen voor u optreden
het fanfareorkest, het jeugdorkest
en de blokfluitgroep. Zij zullen deze avond een grote verscheidenheid aan muziekstijlen ten gehore
brengen. Op deze avond kunt u niet
alleen genieten van de muziek die

Flora maakt. Dit jaar is het concert
in samenwerking met het Smartlappenkoor “Denk aan de Buren” uit
Aalsmeer. Dit gezellige koor bestaat
al sinds 1999 en heeft als repertoire Nederlandstalige levensliederen.
Ook zal er nog gezamenlijk worden
opgetreden. Deze avond belooft dan
ook een heel speciale avond te worden., laat u verrassen! Iedereen is
van harte welkom op deze muzikale
avond. Het concert wordt gegeven
in de burgerzaal an het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. De zaal
is open vanaf19.30 uur. De entreeprijs 7,50 euro per persoon.

Trivia vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei kunnen teams van maximaal vijf personen zich weer aanmelden tijdens de
Trivia-avond in Bacchus. De meest
uiteenlopende vragen, zoals welke kleur heeft de broek van Donald Duck, wat zijn de ingrediënten van Gratin Dauphinois en wat is
een dolly?, worden door quizmaster
Jøran van Liempt voor het voetlicht
gebracht in drie rondes. Per ronde
kan een team een ‘rondje van de
zaak’ winnen, uiteraard door zo veel
mogelijk vragen goed te beantwoorden. Na drie rondes wordt gekeken
welk team de meeste vragen in to-

taal goed heeft beantwoord. Dat
team gaat naar huis met de meest
afzichtelijk beker ooit.
Zoals bij elke Trivia in Bacchus worden de vragen met een groot scherm
voorzien van beeld- en geluidsfragmenten. Sommige vragen zijn moeilijk, andere verwarrend. Maar het
geheel is doorspekt van humor en
zorgt ervoor dat een ieder (zelfs de
verliezers!) met een glimlach rond
de mond weer naar huis gaan. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat 4 is vrijdag vanaf 21.00 uur
geopend. Naast quizspelers zijn uiteraard ook bezoekers welkom.

Optreden zanger Rick van
der Kroon in Bon Ami live
Aalsmeer - Zondag 25 mei aanstaande maakt discotheek club Bon
Ami zich weer op voor een leuke
dansmiddag/avond voor de ouderen jongeren in Aalsmeer en omgeving. Steeds meer gasten komen
genieten van de live muziek aangevuld door dj Ger van den Brink die
de jaren zeventig, tachtig en negentig doet herleven. Op zondag 25 mei
komt zanger Rick van der Kroon optreden. Onder andere heeft hij vijf
jaar lang gezongen in het café van
Peter Beense in Amsterdam. Gezelligheid staat bij Rick voorop, dus
meezingers zijn aan de orde van de
dag. Maar niet alleen de liedjes met
een hoog meezinggehalte doen het
goed, ook een gevoelige balled gaat
er bij het zeer gevarieerde publiek
vast en zeker wel in. De deuren van
Bon Ami zullen om 16.00 open gaan
en vanaf ongeveer 17.00 gaat het
optreden van de zangers beginnen.
Voor meer informatie: www.bonami.
nl en/of www.rickvanderkroon.nl.

Tijdens de zomerperiode van juni
tot en met augustus zal er geen Bon
Ami Live zijn. Een knallende heropening is gepland in september.

Aalsmeer - PostJazzCompany is
een modern jazzkwartet, bestaande uit zangeres Yvonne Daniëls,
begeleid door een trio met akoestische bas, drums en piano, orgel
en synthesizer. Het repertoire van
PostJazzCompany bestaat uit popsongs die op een eigenwijze manier
worden uitgevoerd. Denk dan vooral aan de muziek van Matt Bianco,
Barbara Streisand, Prince, Peggy
Lee en Janis Ian. Deze composities
zijn het uitgangspunt voor eigentijdse jazzarrangementen, geïnspireerd
door artiesten als Miles Davis, John
Coltrane en Thelonious Monk, waardoor een unieke sound ontstaat.
Bacchus maakte al eerder kennis
met deze zangeres met haar fraaie
donkere, zwoele stemgeluid. Yvonne begon haar zangcarrière al vroeg
met het repertoire van Billy Holiday

en Ella Fitzgerald. In de loop van de
jaren ontwikkelde zij zich tot een
jazzzangeres met een perfecte timing en frasering. Zij trad op in diverse jazzclubs onder meer in Japan, Singapore, Zuid Afrika… kortom een zangeres van internationale allure. Zij komt aanstaande zaterdag 17 mei naar Bacchus met Kees
Post op piano, Andy Valkenburg op
bas en Efraim Schulz-Wackerbarth
op drums.
Als bijzondere gast treedt op de
Amerikaanse trompettist Adrain
Longo, met wie de band onlangs
een dvd heeft opgenomen. Het concert van de Postjazzcompany in Bacchus aan de Gerberastraat is georganiseerd door de Stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer en begint zaterdagavond om half 10. De toegang: uw gift.

Kaarten voor locatietheater
‘Lichtemaankweker’ in trek
Aalsmeer - Voor het locatietheater
‘Lichtemaankweker’ van regisseur
Ton Offerman is de voorverkoop van
start gegaan. De voorstellingen zijn
op 13, 14, 19, 20 en 21 juni in De
Historische Tuin aan de Uiterweg.
Er worden per avond twee voorstellingen gegeven. De eerste start om
19.30 uur, de tweede vangt aan om
21.00 uur. Kaarten kosten 8 euro per
stuk en zijn verkrijgbaar bij de bibli-

otheken in Aalsmeer en Kudelstaart,
de Historische Tuin (ingang Praamplein), de Plantage boekhandel in de
Zijdstraat, de Read Shop in de Ophelialaan en online te bestellen via
www.kunstencultuuraalsmeer.nl.
Klik op: Lichtemaankweker. Wacht
overigens niet te lang. De tweede
voorstelling op 21 juni is uitverkocht,
voor de andere dagen is gemiddeld
75 procent van de kaarten verkocht.

F&VA houdt clubfestival
om de zilveren camera

Aalsmeer - Maandagavond 19
mei houdt de Film- en Videoclub
Aalsmeer ter afsluiting van het clubseizoen het videofestival om de Zilveren camera. Op dit festival zijn
drie wisselprijzen te winnen. Deze
prijzen dateren nog uit de tijd dat er
alleen met smalfilm gefilmd werd.
De Zilveren camera wordt toegekend aan het clublid die met zijn videofilm de eerste prijs op het festival heeft gewonnen. De Zilveren
roos wordt door het aanwezige publiek bij stemming toegekend aan
de videoproductie die de meeste
stemmen heeft verworven. De Geluidsprijs bestaat uit een kristal op
sokkel en wordt toegekend door de
jury aan de videoproductie met het
beste geluid. Vooral in het smalfilm
tijdperk was het een hele toer om
muziek goed- en spraak synchroon
op de smalfilm te krijgen. Sinds
twee jaar wordt er ook de Daan Offermanprijs uitgereikt aan het club-

lid die met zijn videoproductie op de
tweede plaats is geëindigd. Deze
prijs is ingesteld ter nagedachtenis
aan Daan Offerman die jarenlang
ontzettend veel betekend heeft voor
de Aalsmeerse Smalfilmclub later de
Film- en Videoclub Aalsmeer. Dan
wordt er nog een derde prijs uitgereikt aan een clublid als een eervolle vermelding. Het belooft een spannend clubfestival te worden met een
aantal zeer goede videoproducties.
De jury, bestaande uit drie leden van
de videoclub IJmond Dubbel 8, zullen geen gemakkelijke taak hebben
een winnaar aan te wijzen. Clubleden en oud videocursisten laad dit
clubfestival niet aan u voorbij gaan.
Het clubfestival wordt gehouden in
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273 a in Oost en begint om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
op de clubavonden aan de zaal of
via tel. 0297 – 326344 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Exposities
Tot en met 18 mei:
* Schilderijen van Judith Braun en
Hildegard Wagner-Harms in beeldentuin-galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 25 mei:
* Expositie Wereld in mijn zonnebril
door kinderen op Kinderkunstzolder, Oude Raadhuis. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Tot en met 1 juni:
* Keramische objecten van Alexandra Engelfriet en schilderijen en tekeningen van Catharina van der
Werff in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
23 en 24 mei:
* Kunstroute Kudelstaart. Vrijdag 1722u. en zaterdag 11-19u.
Diversen
Donderdag 15 mei:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 16 mei:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Speelavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Kudelstaartse Daniëlle Bubber-

Vergaderingen
Donderdag 15 mei:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein v/a 20u.
Maandag 19 mei:
* Wijkraadvergadering De Dorper in
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 21 mei:
* Wijkraadvergadering Stommeer in
Seringenhorst, Parklaan v/a 19.30u.
Donderdag 22 mei:
* Bijzondere avond over jeugd en
gezin CDA Aalsmeer in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

Muziek
Zaterdag 17 mei:
* Flora in concert met smartlappenkoor Denk aan de Burgen in burgerzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Nederpop door jaren heen door
jongerenkoor Fiore in St. Jan-kerk,
Kudelstaartseweg v/a 19.30u.
* Color Paradise en Oude Veiling presenteren disco-avond voor
30+ers met Ben Liebrand, Marktstraat vanaf 21u.
* Back in time jaren zestig disco in
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Jazz met Post Jazz Company in
Bacchuis, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 18 mei:
* Optreden zanger en entertainer Rob Favier bij C4U in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u.
Maandag 19 mei:
* Open avond drumfanfare Melomanie in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 19u.
Zaterdag 24 mei:
* Rabo Korendag in burgerzaal, gemeentehuis, 12-15.30u.
* Concert 25 jaar Caritas in Triumphatorkerk, Ophelialaan v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
VAkAnTIEGITArEn : 39,(diverse

kleuren, met hoes)

SAMSOn zAnGMICrOfOOn : 21,45
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Eerste popquiz in Joppe
een groot succes!

Kaarten buurtvereniging Hornmeer

Wil en Ans beste koppel
Aalsmeer - Het was vrijdag een uitgelezen avond om eens heerlijk een
kaartje te leggen. Een fervente klaverjasser laat zich niet weerhouden
van een beetje warmte. Maar of de
warmte debet was aan de lage punten score... Met het vooruitzicht dat
op 23 mei het kampioenschap van
de Hornmeer gehouden wordt, werden vrijdagavond diverse methodes
uitgeprobeerd. Het is natuurlijk een
grote eer om kampioen van een wijk
te zijn. Wie de prijsuitreiking komt
doen, wordt op bestuurlijk niveau
nog even geheim gehouden. In ieder zijn alle klaverjassers, die regelmatig de speelavonden bezoeken
(ook niet-Hornmeerders) welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan. Inschrijven om 19.45 uur,
aanvang kaarten 20.00 uur. Het koppelklaverjastoernooi afgelopen vrij-

Postjazzcompany met
gast-trompettist in Bacchus

man in finale Holland’s got talent op
SBS6 vanaf 20.30u.
* Bacchus Triva, pubquiz in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 22u.
* Poul Spring in ‘t Veld voetbaltoernooi voor jeugd v/a 19u. bij RKAV,
velden Beethovenlaan.
Zaterdag 17 mei:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Slottoernooi mini-volleybalcompetitie in sporthal De Bloemhof, Hornweg vanaf 9.30u.
* Sponsorloop rond Dorpskerk v/a
14u. en Rad van Fortuin in Irene, Kanaalstraat vanaf 20u.
17 en 18 mei:
* Pooltoernooi in The Fifties, Marktstraat. Za. 20-22u. en zo. v/a 20u.
Zondag 18 mei:
* Australië centraal op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer 1115u. met diverse spelletjes, schapen
scheren en om 12u. opening bijenstal door de burgemeester.
* Sportmiddag voor jeugd in The
Beach, Oosteinderweg, 16-18u.
Maandag 19 mei:
* Videofestival om zilveren camara
bij Film- en Videoclub Aalsmeer in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273 v/a 20u.
Dinsdag 20 mei:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Koffie-ochtend in gebouw Irene,
Kanaalstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 21 mei:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u.
Donderdag 22 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Kienen 40jr. bv Hornmeer in buurthuis, Roerdomplaan v/a 20u. Op
23 mei klaverjassen om kampioenschap van Aalsmeer v/a 20u.

dag is gewonnen door Wil ter Horst
en Ans Doeswijk met 5263 punten.
Op twee Plony de Langen en Manfred de Grauw met 5192 punten, op
drie Mia Huykman en Coen Vis met
5118 punten, op vier Miep Bloemen
en Jan Bergisch met 5086 punten
en op vijf Jan en Martien van Es met
4912 punten. Het jokeren was weer
een heerlijk onder onsje tussen de
dames met op 1 Rina Tas en op 2
Nel Schouten.
Grandioze kienavond
Omdat de wijk De Hornmeer en
Buurtvereniging De Hornmeer 40
jaar bestaan wordt op donderdag
22 mei een grandioze kienavond gehouden. De aanvang is 20.00 uur en
de zaal is open vanaf 19.15 open. De
kienavond is natuurlijk in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Aalsmeer - Afgelopen zondag werd
voor de eerste keer de Joppe-Popquiz gehouden in het gezellige café in de Weteringstraat. De opkomst
van toeschouwers was massaal en
ook het enthousiasme en de inzet
van de teams waren zeer groot. Zes
teams namen deel aan de popquiz.
De vragen varieerden van onder andere intro’s van bekende en minder
bekende nummers tot songteksten
en het herkennen van album covers.
Na drie voorronden kwam het team
Tiflo Pop Connaisseurs als winnaar
uit de strijd. In de spannende fina-

le namen die teamleden het individueel tegen elkaar op, waarbij al
snel duidelijk werd dat de winnaar
niemand minder dan Michel van
der Kroon zou worden, wat na afloop ook bleek! Hij ging met een geweldige prijs naar huis: een 320 Gb
harddisk vol met muziek!
De Joppe popquiz was een groot
succes bij organisatie en deelnemers en daarom is besloten om niet
een heel jaar te wachten tot de volgende editie maar om in het najaar
weer een Joppe popquiz te organiseren!

Kunstencentrum De Hint
geeft demonstratielessen
Aalsmeer - Kunstencentrum de
Hint houdt in de week van 26 tot 30
mei demonstratielessen. Voor wie
altijd al een instrument wilde spelen kan daar een kijkje in de keuken van de Hint krijgen. Dat maakt
de keuze voor een van de muzieklessen, die na de zomer weer starten, wat gemakkelijker. De demonstratielessen worden in Uithoorn,
Mijdrecht en Vinkeveen gegeven.
Door de beperkte ruimte in de lo-

kalen verzoekt De Hint belangstellenden zich aan te melden voor de
demonstratielessen. Demonstratielessen worden gegeven voor de algemene, muzikale oriëntatiecursus
en voor de instrumenten viool, blokfluit, piano, gitaar en keyboard. Ouders worden verzocht alleen met het
kind dat de les wil bekijken naar de
demonstratieles te komen. Aanmelden kan per mail (admin@dehint.nl)
of telefonisch 0297-520110.

Ben Liebrand is zaterdag de dj tijdens het discofeest voor de oudere jeugd.

Zaterdag in De Oude Veiling

Discofeest voor oudere
jeugd met Ben Liebrand
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 17 mei organiseren Martijn Tol
en Leon Woolthuis van Color Paradise een jaren tachtig/negentig discoavond voor de wat ‘oudere jeugd’, de 25 tot ongeveer 40 jarigen. De Oude Veiling in de Marktstraat is dé feestlocatie en het tweetal wil de feestgangers een lekker
en swingend avondje uit bezorgen.
De grand opening gaat gevierd worden met een speciale gast. Ben Liebrand is uitgenodigd en deze bekende dj uit de jaren tachtig en negentig komt draaien. “Het is de man
waarvoor wij vroeger bij de radio de
cassettebandjes klaar legden om op
te kunnen nemen”, vertellen Martijn en Leon. “Hij is een meester in

de dance-classics.” Liebrand maakt
tophits-mixes, heeft een eigen radioprogramma bij Veronica en laat
in heel Nederland in feestzalen de
‘oudere jeugd’ de muziek en tijd van
toen herbeleven. Hij komt dus naar
Aalsmeer en jij kunt daar bij zijn.
Ook zin in een feestje met swingende muziek en leeftijdgenoten weer
ontmoeten? Dan zeker zaterdag
naar De Oude Veiling komen. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn
te koop en te reserveren in De Oude Veiling, Marktstraat 19. Er kunnen maximaal 200 personen het
feest met Leon, Martijn en Ben Liebrand bezoeken. Meer informatie is
te vinden op de site www.colorparadise.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 27 mei en 10 juni. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
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 de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER
EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Bekendmaking
Op 22 april jl. heeft het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Aalsmeer de heer J.N. van B. aangewezen als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar, APV-controleur en Parkeercontroleur.
Na beëdiging tot buitengewoon opsporingsambtenaar is hij als zodanig belast met de opsporing van strafbare feiten zoals genoemd in
de APV, de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht.
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na 14 mei 2008 (verzenddatum besluit) bij
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het gedeeltelijk vergroten
van een bestaande brug/dam;
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Citroenvlinderstraat 2, het plaatsen van twee dakkapellen;
• Herenweg 82 b, het vergroten van een insteekhaven
met damwand;
• Hornweg 30, het plaatsen van keten;
• Huygensstraat 43, het wijzigen van een gevel;
• Kudelstaartseweg 247 a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaan, het inrichten van een bouwterrein;
• Marktstraat 19, het oprichten van een cultureel café;
• Oranjestraat 25, het oprichten van een vrijstaande woning;
• Rietlanden achter de Kudelstaartseweg,
het bouwen van 3 woningen;
• Rietlanden achter de Kudelstaartseweg,
het bouwen van 2 woningen;
• Rozenhof 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 104, het herbouwen van de woning;
• Uiterweg 27, het plaatsen van een vlonder;
• Uiterweg 214, het plaatsen van acht blokhutten;
• Westeinderplas akker “Torregat”, het plaatsen van een schuilhut;
• Willem-Alexanderstraat 46, het plaatsen van dakkapellen.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Legmeerdijk 209, het gedeeltelijk vergroten van een
kassencomplex;
• Machineweg 207, het oprichten van een woning;
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsruimte
tot logiesgebouw.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclamevoorzieningen;
• Citroenvlinderstraat 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
• Karekietstraat 32, het plaatsen van een berging;
• Oranjestraat 23, het bouwen van een woning;
• Oranjestraat 29, het bouwen van een woning en een brug;
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm;
• Ruisvoornlaan 16, het vergroten van de woning;
• Stommeerweg 58, het vergroten van de woning;
• Westeinderplassen H3234 en H548, het plaatsen
van beschoeiing;
2e fase bouwvergunning
• Uiterweg 215, het vernieuwen van een botenhuis;
Verzenddatum bouwvergunningen: 19 mei 2008.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’,
voor het plaatsen van een boothuis met garage, Uiterweg 34a;
• Het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’,
voor het vergroten van de woning aan de voorzijde,
Uiterweg 323;
• Het bestemmingsplan ‘Hornmeer 1979’,
voor het vergroten van de woning, Uranusstraat 17;
Lid 2
• Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1969,
voor het vergroten van kassen, Rietwijkeroordweg 69;
• Het bestemmingsplan ‘N201 zone’, voor het plaatsen van twee
doorvaarbare duikers, Horntocht t.h.v. de nieuwe N201.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Goudenregenstraat 25, het vergroten van de woning;
Lid 2
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen van reclamevoorzieningen;
• Oranjestraat 23, het bouwen van een woning;

• Oranjestraat 29, het bouwen van een woning en een brug;
• Rietwijkeroordweg 67, het plaatsen van een geluidsscherm.
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Oranjestraat 29, het plaatsen van een tijdelijke dam en duiker;
Deze besluiten worden op 19 mei 2008 verzonden.
Rectificatie
Per abuis is vorige week alleen de onderstaande tekst gepubliceerd en verzuimd het overzicht verleende persoonsgebonden
gedoogbeschikkingen te plaatsen.
Verlenen en weigeren van tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonschepen
Op 12 december 2006 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Aalsmeer het ‘Overgangsbeleid voor
(woon)schepen gemeente Aalsmeer’ vastgesteld. Hierin is bepaald
op welke wijze de gemeente Aalsmeer optreedt tegen het bewonen
en/of het onrechtmatig aanmeren van woonschepen. Een verkorte
inhoud van het overgangsbeleid is gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode. Het volledige overgangsbeleid staat sinds 9 januari 2007 op
de gemeentelijke website gepubliceerd.
De eigenaren/bewoners van woonschepen die in aanmerking kunnen komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking zijn bij
brief van 20 februari jl. in de gelegenheid gesteld een dergelijke
beschikking aan te vragen. Inmiddels zijn alle ingekomen aanvragen beoordeeld. Bij 37 aanvragen is sprake van een positieve beoordeling. Aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt voldaan. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle te verlenen
persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. In verband met de Wet
bescherming persoonsgegevens zijn de namen van de betreffende
bewoners geanonimiseerd.
Bij 19 aanvragen is er sprake van een negatieve beoordeling. De
eigenaren/bewoners van de betreffende woonschepen hebben niet
aannemelijk kunnen maken dat zij voldoen aan de voorwaarden om
in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. De door hen aangevraagde beschikking is derhalve geweigerd.
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de verleende persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7
van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden
naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter
attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten
minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
Overzicht verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking
1. Herenweg 68 ms1: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 8 jaar en
voor het innemen van een ligplaats met het woonschip voor de
duur van 10 jaar.
2. Kudelstaartseweg 226 ws1: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het
woonschip te gebruiken voor bewoning en voor het innemen van
een ligplaats met het woonschip voor de duur van 2 jaar.
3. Oosteinderweg 279 ws3: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning en voor het innemen van een
ligplaats met het woonschip voor de duur van 10 jaar.
4. Uiterweg 27 ws8: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 4 jaar.
5. Uiterweg 27 ws11: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 10 jaar.
6. Uiterweg 27 ws12: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 9 jaar.
7. Uiterweg 27 ws17: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 6 jaar.
8. Uiterweg 59 ws1: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 3 jaar.
9. Uiterweg 59 ws2: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 10 jaar.
10. Uiterweg 59 ws5: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
11. Uiterweg 73 ws4: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 3 jaar.
12. Uiterweg 96 ws2: Eigenaar komt in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het innemen van een
ligplaats met het woonschip voor de duur van 4 jaar.
13. Uiterweg 96 ws3: Eigenaar komt in aanmerking voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het innemen van een
ligplaats met het woonschip voor de duur van 4 jaar.
14. Uiterweg 127 ws1: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning en voor het innemen van een
ligplaats met het woonschip voor de duur van 6 jaar.
15. Uiterweg 127 ws2: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 8 jaar.
16. Uiterweg 127 ws3: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 4 jaar.
17. Uiterweg 127 ws4: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 7 jaar.
18. Uiterweg 127 ws5: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 6 jaar.
19. Uiterweg 127 ws6: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 8 jaar.
20. Uiterweg 127 ws9: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
21. Uiterweg 127 ws15: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 4 jaar.
22. Uiterweg 127 ws22: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 1 jaar.
23. Uiterweg 139 ws15: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor

een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 1 jaar.
24. Uiterweg 139 ws16: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning en voor het innemen van een ligplaats
met het woonschip voor de duur van 1 jaar.
25. Uiterweg 139 ws18: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 10 jaar.
26. Uiterweg 154 ws7: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 1 jaar.
27. Uiterweg 161 ws2: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 10 jaar.
28. Uiterweg 161 ws3: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 7 jaar.
29. Uiterweg 180 ws4: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 1 jaar.
30. Uiterweg 214 ms: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning en voor het innemen van een ligplaats
met het woonschip voor de duur van 6 jaar.
31. Uiterweg 235 ws1: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
32. Uiterweg 235 ws5: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 6 jaar.
33. Uiterweg 302 ms: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
34. Uiterweg 363 ws1: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
35. Uiterweg 363 ws2: Eigenaren/bewoners komen in aanmerking
voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de duur van 5 jaar.
36. Uiterweg 363 ws3: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning voor de duur van 2 jaar.
37. Uiterweg 419 ws11: Eigenaar/bewoner komt in aanmerking voor
een persoonsgebonden gedoogbeschikking om het woonschip te
gebruiken voor bewoning en voor het innemen van een ligplaats
met het woonschip voor de duur van 4 jaar.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 20
t/m 15 mei
t/m 15 mei
t/m 16 mei
t/m 16 mei
t/m 22 mei
t/m 23 mei
t/m 27 mei
t/m 29 mei
t/m 30 mei

t/m 30 mei

t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 12 juni
t/m 13 juni
t/m 13 juni

t/m 19 juni

Kapvergunning: Achter Aalsmeerderweg 321, 1 esdoorn en 1 pruim;
Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer 2008;
Kapvergunning: Hortensialaan 23, 3 coniferen;
Ontwerpbesluit Grondwaterwet Nuon voor Bloemenveiling Aalsmeer;
Wet milieubeheer: een melding van Tuincentrum Het
Oosten B.V;
Verkeersbesluiten: Leeghwaterstraat 78; Mendelstraat
88;
Uitwegvergunningen: Stommeerweg 58;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de
Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met verkeersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten
verklaard voor vrachtwagens.
Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek Weteringstraat en Seringenstraat;
Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken; Locatellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308, 1 blauwspar;
Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonschepen;
Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1
spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom;
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinderplassen , H 2737, 2 berken;
Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bilderdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart,
worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats d.m.v. plaatsen van borden;
de toegangsweg achter Ophelialaan 2-36 en Stommeerweg 63-71 wordt aangewezen als parkeerterrein
d.m.v. het plaatsen van bord E4;

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 16 mei 2008
• Aalsmeerderweg 91, 93, 95 -101, het oprichten
van 2 bedrijfsverzamelgebouwen;
• Clusiusstraat 40, het bouwen van een garage;
• Kamperfoeliestraat 35, het plaatsen van een
dakopbouw op de garage;
• Uranusstraat 2, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 23 mei 2008
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 281, het plaatsen van een verdiepingsvloer;
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning en het
plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 20 juni 2008
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Optreden Rob Favier bij
C4U in ‘t Baken zondag

Smartlappen, klassiek en
pop op Rabokorendag

Aalsmeer - C4U (Church for you)
organiseert aanstaande zondag 18
mei een optreden van de bekende liedjesschrijver, zanger en entertainer Rob Favier. Rob Favier is van
jongs af aan opgegroeid met muziek. Hij trok op zijn achttiende al
door Europa met een full time band.
Hierna begon hij aan de studie theologie die hij met succes afrondde.
Zoals velen al eerder ontdekt hebben, heeft hij een geheel eigen manier van optreden: een mengeling
van liedjes en verhalen waarbij het
humoristische aspect duidelijk aanwezig is. Toch doet dat geen afbreuk
aan de diepe inhoud van zijn woorden: het zoeken naar datgene wat
echt waardevol is, vanuit het grote
nieuws van God ontdekken en als
gelovig mens een plaatsje vinden
in de huidige maat¬schappij. Men
noemt Favier’s – uitsluitend Nederlandse - teksten ‘zeer sterk’. De muziekstijl is niet goed te omschrijven:
van pop tot luisterliedjes tot cabaret
of ergens er tussenin. Hij laat zich
diep in zijn hart kijken. Gevoelens
spelen hierbij een grote rol. Gevoelens over God, over de mensen om
je heen en over jezelf. Humor, warmte en vooral kwetsbaarheid zijn de
woorden waarin de teksten zich laten vangen. In zijn laatste programma ‘Spelen met Vuur’, gekoppeld
aan zijn vijfde album, neemt hij zijn
publiek interactief mee in een mu-

Aalsmeer - Op zaterdag 24 mei
wordt voor de zevende maal alweer
de Rabo Korendag gehouden in de
burgerzaal van het gemeentehuis
op het Raadhuisplein.
Negen koren brengen van 12.00 tot
15.30 uur een gevarieerd programma. Zowel klassiek als pop wordt
gebracht, muziek voor jong en oud,
dus voor iedereen. Het dameskoor
Vivace opent de korendag. Met een
korte toespraak zal de Rabobank
toelichten waarom zij de plaatselijke koren deze gelegenheid biedt en

zikale belevenis die uitdaagt, inspireert, ontmaskert, maar ook bemoedigt en troost. Favier komt op zeer
veel verschillende gelegenheden en
zingt voor allerlei soorten mensen:
van kleine bijeen¬komsten tot grote
congres¬sen, van kerkdiensten tot
politieke debatten.
In 2006 verscheen bij uitgeverij
Kok in Kampen de eerste bundel
van Rob: “Knipoog in de wind”. Een
unieke verzameling verhalen, gedichten, liedjes en andere teksten,
waarbij lach- en huilspieren afwisselend en soms tegelijkertijd worden geactiveerd. Deze bundel was
binnen een jaar uitverkocht en momenteel wordt gewerkt aan een
(herziene) tweede druk. Naast het
schrijven van zijn eigen repertoire,
werkt Rob ook in opdracht. Zo heeft
hij onder andere geschreven voor
de NCRV, de Evangelische Omroep
en de IKON en heeft hij diverse liederen uit het Engels vertaald, onder meer van Tom Parker, Ingemar
Olsson en Steven Curtis Chapman.
Ook schrijft hij regelmatig voor andere artiesten.
Tevens heeft hij enige koorliederen geschreven. Verder heeft Favier
meegewerkt aan het bedenken van
het motto voor de Actie Kerkbalans.
Het optreden van Rob Favier zondag
bij C4U is in ’t Baken in de Sportlaan
86, begint om 19.00 uur en de toegang is gratis.

Open avond bij ‘Melomanie’

Tribute Stevie Ray Vaughan
als afsluiter bij Bikes ‘n Blues
Amstelveen - Een succesvol seizoen geheel in stijl afsluiten, dat is
wat Bikes ’n Blues gaat doen op zaterdag 17 mei en wel met een tribute to Stevie Ray Vaughan.
Dat Stevie Ray Vaughan één van
de grootste en meest invloedrijke
bluesgitaristen was, is algemeen bekend. Zijn muziek wordt nog steeds
enorm gewaardeerd in de blueswereld. De X-Ray Bluesband is ontstaan uit eerbetoon aan deze grootmeester op gitaar.
Deze vier ervaren bluesmannen uit
het zuiden spelen Texas-blues op de
wijze van Stevie Ray Vaughan: how
Texas-blues was ment to be! Puur
uit het hart en met veel passie en
gedrevenheid.
Tijdens de live-gigs passeren de allerbeste nummers van Stevie Ray
Vaughan de revue.

Snelle nummers, slow blues, en rauwe power blues. Het is zéker niet
voor iedere gitarist weggelegd om
de moeilijke gitaartechniek te leren
van deze Texaan.
Zanger en gitarist Alex Ilic van de
X-Ray Bluesband daarentegen, beheerst de stem én het gitaarspel tot
in de perfectie.
Een avond terug naar het verleden,
naar de hoogtijdagen van de onvergetelijke Stevie Ray Vaughan, die op
magistrale wijze wordt vertolkt door
Alex met zijn X-Ray Bluesband.
Zaterdag 17 mei in Het Galjoen: Een
geweldige afsluiter van een fantastisch Bikes ‘n Blues seizoen.
Bikes ‘n Blues begint het nieuwe
seizoen in september, met ook dan
spectaculaire namen uit binnen- en
buitenland op de agenda. Voor alle
info: www.bikesnblues.nl

Nederpop met Fiore!
Burgemeester gaat koffie schenken

Kudelstaartse veiling brengt
dit jaar 19.614 euro op
Kudelstaart - Om 1.30 uur zondagochtend hamerden veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema het
350ste en laatste kavel af van de negende veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. En terwijl voorzitter Arie
de Vos beide veilingmeesters en alle vrijwilligers in het zonnetje zette, rolde uit de computer van penningmeester Hans Splinter het eindbedrag: 19.614 euro. Dat kon notaris Matthijs van Gaalen bevestigen,
want hij had de hele avond de vinger aan de pols van de veiling gehouden. Met de opbrengst van de
vorige acht edities van de veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart werd
het geweldige bedrag van 1,5 ton
ruimschoots overschreden.
Om 20.30 uur werd het eerste kavel, een vaas met orchideeëntak, in
de veiling genomen. De gang moest
er toen nog inkomen, want het werd
op 20 euro afgeslagen. Maar naarmate de avond vorderde werd het
drukker en gezelliger. De prijzen van
de productenkavels gingen omhoog
met als absolute topper de 400 euro voor bbq vlees voor 25 personen.
Ook bijzonder in de smaak viel een
tuinbeeld, dat voor 270 euro kon
worden meegenomen.
Ook de aangeboden diensten deden

het dit jaar weer goed. Hier was de
topper een verblijf in een vakantiewoning in Zeeland voor 6 personen,
die werd geveild voor 250 euro. Burgemeester en Kudelstaarter Pieter
Litjens werd voor 830 euro gestrikt
door het R.K.Kerkbestuur en De
Zonnebloem, afd. Aalsmeer. Als tegenprestatie zal de burgervader tijdens de laatste avond van de Musical, op 14 juni in de tent op het plein
van de R.K. Kerk, koffieschenken en
bier tappen. De Musical wordt drie
avonden opgevoerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
de R.K. Parochie. Daarnaast stemde
burgemeester Litjens ook in met de
wens van De Zonnebloem om mee
te helpen om loten te gaan verkopen. De opbrengst hiervan wordt
weer aangewend voor activiteiten
voor de zieke en bejaarde inwoners
van Kudelstaart en Aalsmeer.
Met de opbrengst van 19.614 euro tijdens de negende editie is de
totaalopbrengst van alle veilingen
samen inmiddels uitgekomen op
154.895,-- euro. Met de gelden die
Kudelstaart voor Kudelstaart jaarlijks met de veiling ophaalt, worden
lokale clubs, verenigingen en stichtingen ondersteund die voor zware
investeringen staan.

Arie de Vos overhandigt na afloop van de veiling een welverdiend boeket bloemen aan veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema.

vervolgens is het podium twintig minuten voor Vivace. Naast dit dameskoor gaan smartlappenkoor Denk
aan de buren, Simply West, het Interkerkelijk koor Aalsmeer, de Amstel River Singers, de Marconisten, het Als Mar popkoor, Davanti en Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore, die de organisatie heeft, besluit het festijn met enkele toppers
uit het jubileum programma. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met de organisatie
via 0297-323847.

Kudelstaart - Op zaterdag 17 mei
geeft jongerenkoor Fiore weer een
concert.
Dit maal is het thema Nederpop
door de jaren heen. De liedjes zijn
al ingestudeerd, de voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft weer een waar feest te gaan
worden!
Het jongerenkoor vraagt deze avond
speciale aandacht voor De Regenboogboom.
Stichting De Regenboogboom helpt
kinderen die te maken hebben met
ziekte, trauma en/of handicap ontdekken dat zij op eigen kracht een
innerlijk gevoel van veiligheid en
vrijheid kunnen scheppen, op ieder
moment dat zij daar zelf behoefte
aan hebben.
Ze kunnen daarmee leren met meer
zelfvertrouwen, rust en levenslust
hun moeilijke omstandigheden tegemoet te treden.
Het regenboogbos is een veilige
droomplek.

Een plek waar de kinderen even
niet hoeven te vechten tegen ziekte, angst of pijn.
Een plek die ze bovendien zélf kunnen oproepen om zich veilig en vrij
te voelen.
Waardoor ze moeilijke omstandigheden beter aankunnen.
Telkens weer laten kinderen zien dat
ze, met een klein duwtje in de rug, in
staat zijn hun eigen innerlijke kracht
en waardigheid te vinden. Meer informatie over stichting de Regenboogboom is te vinden op www.regenboogboom.nl).
Het concert zaterdag begint om half
acht in Sint Jan Geboorte te Kudelstaart, maar de zaal is al om zeven uur open. De entreeprijs is €2,50
per persoon.
Het geld wat Fiore met de entree
ophaalt, zal gedoneerd worden aan
stichting de Regenboogboom. Dus
trek de klompen aan en kom genieten van een gezellige avond vol met
nederpop-klanken!

Solexfanaten organiseren
toertocht vanuit Kudelstaart
Kudelstaart - Op zondag 25 mei
wordt een Solex toertocht gehouden.
De Solex bestaat in Nederland zestig jaar en dit jubileum vonden drie
fanatieke solexrijders uit Kudelstaart
een mooie reden om een toertocht
uit te zetten.
Vertrek en eindpunt is het Dorpshuis in Kudelstaart.
Het vertrek is om 10.30 uur, inschrijven kan vanaf 9.30 uur in de achterste zaal van het dorpshuis.
Het inschrijfgeld bedraagt zes euro. De lengte van de tocht is ongeveer 75 à 80 kilometer, zonder stop-

lichten en de lunchstop in Hazerswoude is om plus minus 13.00 uur.
Er rijdt een volgauto mee voor eventuele panne onderweg.
Medewerking en sponsoring krijgen de drie Kudelstaartse solex-fanaten van solexclub Het Rolletje uit
Akersloot, Wahlen & Jongkind uit
De Kwakel en de Supportersvereniging Kudelstaart.
Voor verdere inlichtingen kan contact opgenomen worden met Frans
van den Aardweg, tel. 0622808708,
Jan van Oostwaard, tel. 0629341875
of Jan van der Schouw, tel.
0616156069.

Zaterdag 31 mei

Reünie gospelgroep Eltheto
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei
wordt een reünie georganiseerd
voor oud-leden van gospelgroep Eltheto. Van 19.00 tot 20.30 uur is er
een dankdienst in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat.
De dienst wordt gevuld met veel bekende Eltheto-liederen. Na de dienst
worden alle aanwezigen in gebouw
Irene onder het genot van een hapje, een drankje en de welbekende
frikadel herinneringen opgehaald

worden.
Oud-leden worden bij deze uitgenodigd en worden gevraagd de reünie door te geven aan iedereen die
of zong in het gospelkoor of iets van
doen had met Eltheto.
Van te voren aanmelden is wel een
vereiste en dit kan door een mail te
sturen naar eltheto@gmail.com of
een briefje te sturen naar reünie Eltheto, p/a Uiterweg 401, 1431 AM te
Aalsmeer.

Rijsenhout - Maandagavond 19
mei organiseert drumfanfare melomanie een open avond. Tussen
19.00 en 20.00 uur kan een kijkje genomen worden bij de lessen
van de majorettes, de blazers en de
slagwerk leerlingen in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Vanaf
20.00 voegen alle gevorderde leden
in bij de leerlingen om gezamenlijk muziek te maken en om nieuwe
stukken in te studeren. De drumfanfare bestaat uit een gezellige groep

muzikanten en een enthousiaste
groep majorettes. Ook is er een behoorlijke groep leerlingen die lessen
volgen op verschillende instrumenten, zoals blokfluit, dwarsfluit, saxofoon, bariton, lyra en trommel. Leeftijden waarop men bij de vereniging
terecht kan, zijn voor de majorettes
vanaf 6 jaar en voor leerlingen muzikanten vanaf 8 jaar oud. Lijkt het
u/jou leuk om een instrument te komen bespelen, of zin in gewoon een
keer kijken? u/jij bent welkom.

Hit ‘Going Wrong’ met Armin van Buuren

DJ Shah vrijdag aanstaande
live in Dancefoundation
Aalsmeer - - Aanstaande vrijdag
16 mei is er in het radioprogramma Dancefoundation een bijzondere artist-special. Deze keer komt
de Duitse dj Shah naar de studio
in Aalsmeer voor een exclusief optreden. Dj Shah heeft op dit moment samen met Armin van Buuren een grote hit met het nummer
‘Going Wrong’, dat op de tweede
plaats van de Dutch Dance Top 30
staat. Komende vrijdag verzorgt Roger Shah een twee uur durend exclusief optreden in de Dancefoundation radioshow. Tiësto noemt hem
een geweldige producer. Zijn plaat
met nummer één dj Armin van Buuren is wereldwijd een groot succes.
Met zo’n twaalf releases per jaar, die
worden gedraaid door de grote namen als Paul van Dyk, Paul Oakenfold, Ferry Corsten en Above & Beyond, is hij een van de meest actieve en gewilde trance producers. De
muzikale carrière van Roger Shah
begint in 1999 met een aantal eerste releases. In 2003 wordt zijn track
‘High’ getekend bij het Nebula label
van Virgin UK. Daarna gaat het in
sneltreinvaart en volgende producties worden getekend door zwaargewicht labels als Ajunabeats, Vandit, Blackhole en Armada/A State of Trance. Zijn track samen met
Adrina Thorpe, ‘Who Will Find Me’,
wordt door Armin van Buuren uitgeroepen als z’n favoriete track van
2007. Naast produceren is Shah een
verdienstelijk remixer. Zo heeft hij
songs bewerkt voor de legendarische vocalisten Sarah McLachlan
en Nadia Ali. Daarnaast remixte hij
tracks voor een lange reeks grootheden als Tiësto, Armin van Buuren,
Mark Norman, York, Cosmic Gate,
Johan Gielen, System F, The Thrillseekers, Solarstone, Three Drives,
Matt Darey en Oceanlab. Shah
brengt ook platen uit onder een

aantal pseudoniemen, waaronder
High Noon at Salinas, Magic Island,
Savannah en Sunlounger. Onder die
laatste naam bracht hij in 2007 het
album ‘Another Day on The Terrace’
uit, dat de nummer één positie in de
iTunes download chart bereikte. Op
het album ook de zeer goed ontvangen tracks ‘In & Out’ en ‘White
Sand’. Door het succes van dit album is Shah begonnen met een live
act, welke voor het eerst te zien was
op de Armin Only dvd. Naast producer en remixer is de toevoeging dj
in zijn naam allesbehalve een simpel labeltje.
Met zijn ‘Balearic’ zomerse sets
heeft hij optredens gedaan in de
USA, China, Griekenland, Spanje,
Thailand, Frankrijk, Engeland, Hongarije, Turkije, El Salvador en uiteraard Nederland. Ook heeft hij een
eigen platenmaatschappij, ShahMusic, met het label Magic Island.
Samen met Pedro Del Mar maakt
hij de maandelijkse ‘Mellomania’ radioshow, die wereldwijd wordt uitgezonden via diverse stations. Het
nieuwe album ‘Songbook’ komt begin juni uit bij Armada. Het album
wordt een dubbel-cd, en bevat een
disk met accoustische versies van
de songs. Daarnaast uiteraard de
clubmixes. Verder komt er ook nog
een nieuw Sunlounger album uit en
een gemixte verzamelaar. Een druk
jaar dus voor DJ Shah!
Vrijdag 16 mei is dj Shah exclusief
te gast in Dancefoundation, het radioprogramma van Lennart Bader.
Naast een optreden van twee keer
een uur bestaat de uitzending uit
een uitgebreid interview.
Het programma wordt tussen 20.00
en 22.00 uur uitgezonden via Radio
Aalsmeer, 99.0 FM op de kabel en
105.9 FM in de ether. Het optreden
is achteraf ook online te beluisteren
via www.dancefoundation.nl.
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Bijeenkomst wijkraad Stommeer
Aalsmeer - Op woensdag 21 mei
houdt wijkraad Stommeer in gebouw
Seringenhorst aan de Parklaan 27
haar volgende bijeenkomst. De aanvang is 19.30 uur. Het eerste half uur
is bestemd voor wijkbewoners om
zaken aan de orde te stellen en onderwerpen op de agenda te plaatsen. De buurtregisseur van de po-

Van de hak
op de tak

litie is het eerste half uur aanwezig. Daarna komt de gemeente antwoord geven op de vragen en opmerkingen over de speelvoorzieningen aan de Spoorlaan en Wissel.
Verder staat het verkeers- en vervoersplan op de agenda. Bewoners
en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Religieus erfgoed

Vragen AB over aanpak van
Aalsmeerse gebiedsvisie
Aalsmeer - De fractie van
Aalsmeerse Belangen heeft al bij
meerdere gelegenheden haar zorgen geuit over de werkwijze van het
college om te komen tot een nieuwe Aalsmeerse gebiedsvisie. Deze
vragen werden naar de mening van
de fractie helaas niet of niet afdoende beantwoord. Naar aanleiding van
de ter beschikking gestelde stukken, de antwoorden op de eerdere vragen die AB aangaande dit onderwerp heeft gesteld alsmede de
presentatie van portefeuillehouder
op 24 april heeft de fractie daarom
een negental vragen aan het college gesteld. Zo vraagt de fractie zich
af wat het eindresultaat van het proces is om te komen tot de gebiedsvisie en wat de planologische status is van de op te stellen gebiedsvisie. Krijgt deze de status van structuurvisie in de zin van de nieuwe
Wro? Verder stelt AB dat de nodige
bouwstenen, waaronder een economische visie en het verkeer- en vervoersplan, voor het opstellen van de
gebiedsvisie ontbreken. Om de brede maatschappelijk discussie, die
het college voor ogen heeft, op een
zinvolle wijze te voeren, lijkt het AB
tevens van het grootste belang dat
de particpanten goed zijn geïnformeerd. “Hoe gaat u alle noodzakelijke beleidsstukken en achtergrondinformatie ter beschikking stellen
aan de participanten in het planvormingsproces? Welke rol speelt internet daarbij?”, aldus AB. En: “Hoe
kwalificeert u de uitspraak van Bureau Vijn in het licht van uw mening

dat de gemeenteraad geen kadernota voor de Aalsmeerse Gebiedsvisie ter vaststelling krijgt voorgelegd? In het Plan van aanpak communicatie en participatie gebiedsvisie Aalsmeer geeft u aan dat de
tweede stap in het proces een kadernota is, die in college en raad
wordt behandeld. Waarom heeft u
deze stap in het proces nu overgeslagen? Wat zijn hiervoor uw motivaties? Acht u het verantwoord en
verstandig om een participatieproces op te starten zonder heldere kaders van de gemeenteraad, zeker in
het licht van de kosten die ermee
gemoeid zijn?” In hoofdstuk 3 van
de nota van Bureau Vijn, dat de titel ‘Kaders en keuzes’ draagt, worden de kaders en keuzes op strategisch niveau weergegeven in de
vorm van stellingen. “Worden deze
stellingen ter discussie voorgelegd
aan de Aalsmeerse burgers en instellingen?”, zo vraagt de fractie en:
“Wat zijn de discussiekaders? Welke
onderwerpen mogen bijvoorbeeld
volgens u niet ter discussie worden
gesteld?”
Tot slot vraagt AB wat de totale begrote kosten zijn voor het opstellen van de Aalsmeerse gebiedsvisie wanneer naast de kosten voor
externe inhuur ook de kosten voor
ambtelijke begeleiding (historische
kosten en nog te maken kosten)
worden verdisconteerd? De vragen
komen mogelijk al vanavond, donderdag 15 mei, aan de orde in de
raadsvergadering, anders twee weken later.

Vergadering Wijkraad De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper
houdt op maandag 19 mei een bijeenkomst om 19.30 uur in gebouw
Irene in de Kanaalstraat.
Bewoners van het centrum zijn van
harte welkom om mee te denken en
te praten over de onderwerpen en
problemen, die in het dorp spelen.
Op de agenda staat de overlast van
Schiphol en het nieuw te maken

verkeersplan voor Aalsmeer, waarin onder andere de verkeerscirculatie geregeld gaat worden.
De wijkraad wijst twee vertegenwoordigers aan die namens de
wijkraad zitting gaan nemen in de
klankbordgroep. In dit overleg worden de voorstellen en ideeën besproken met ambtenaren en deskundigen.

Op 17 april kon de pers al een kijkje nemen in de tunnel die gegraven wordt onder de Ringvaart. Dit onderdeel van de
nieuwe N201 vormt een indrukwekkend staaltje techniek. Wilt u dat zelf gaan bekijken, dan bent u welkom tijdens de
Dag van de Bouw op zaterdag 31 mei.

Kijkje in tunnelbak nemen op 31 mei

Sanering van asbestgrond
N201 in juni van start
Aalsmeer - Op het tracé van de nieuwe N201 is, tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk, asbest aangetroffen. De vervuilde grond zal worden weggehaald en daarmee maakt
de Alliantie Omlegging AalsmeerUithoorn in juni een start, zo is in
de Nieuwsbrief N201+ te lezen. Tijdens de reguliere werkzaamheden
wordt de asbestgrond nat gehouden, zodat het asbest zich niet kan
verspreiden. Met behulp van kranen
graaft men de vervuilde grond af en
deze wordt vervolgens afgevoerd via
de bouwweg richting Legmeerdijk.
De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag.
In de Bovenlanden laat de Alliantie momenteel het aanbrengen van
damwanden uitvoeren met behulp
van trillingstechniek. Naar verwachting is deze klus eind mei geklaard.
Het werk aan de nieuwe weg gaat
ook in de zomermaanden gewoon

door. Zelfs op zaterdag en lekker vroeg. De Nieuwsbrief over de
omlegging meldt dat de komende
maanden op deze eerste weekenddag wordt gewerkt om het transport
dat door de week van de bouwweg
gebruikt maakt, niet teveel te belemmeren.
Aanwonenden van de bouwweg zullen de komende zaterdagen dus niet
in alle vroegte worden opgeschrikt
door bulderende zandwagens. Het
betreft werk aan duikers en bruggen en het verleggen van kabels en
leidingen.
Dag van de Bouw
Op 31 mei is de landelijke Dag van
de Bouw. Altijd al een kijkje willen
nemen in de in aanbouw zijnde tunnel onder de Ringvaart? Dat is mogelijk op deze dag! Ook kan alvast
ervaren worden hoe het is om op de
nieuwe weg te rijden. Op de bouw-

weg dan, maar die loopt vlak langs
de straks omgelegde N201. Mensen
kunnen per fiets de bouwweg op of
wandelend. Wel is het nodig om u
te melden bij de hoofdkeet van de
aannemer op de Aalsmeerderweg
141. De Dag van de Bouw duurt
van 10.00 tot 16.00 uur. De afgelopen jaren is de Dag van de Bouw
uitgegroeid tot een omvangrijk landelijk evenement met unieke projecten en enthousiaste bezoekers.
De Dag van de Bouw is onderdeel
van de imagocampagne ‘De Bouw
maakt het’.
De eerste Dag van de Bouw, die in
2006 werd georganiseerd, telde 68
deelnemende projecten en 35.000
bezoekers. In 2007 waren dat 208
projecten met 68.000 bezoekers. Tijdens de derde Dag van de Bouw
zullen 230 projecten de deuren openen en worden meer dan 80.000 bezoekers verwacht.

Door B&W besloten...

Aankoop groen Gerberastraat
en renovatie voor VVA-veld
Aalsmeer - De gemeente heeft
een perceel openbaar groen aan
de Gerberastraat ter grootte van 44
vierkante meter aangekocht van NS
Vastgoed BV. Het openbaar groen
wordt gelukkig niet opgeofferd voor
bebouwing. De aankoop is louter
een formaliteit, zo legt de afdeling
voorlichting van de gemeente uit.
Deze aankoop wordt wel gemeld op
de besluitenlijst van het college van
B&W maar heeft dus niets om het
lijf. De gemeente kwam erachter dat
het bewuste perceel grond, tussen
Baanvak 4 en de Gerberastraat ingelegen, nog niet in haar bezit was.
Het behoorde ooit aan de NS omdat
dit natuurlijk in de nabijheid van het
vroegere station ligt. De 44 vierkante meters bleken echter nooit aan
gemeente Aalsmeer te zijn verkocht.
Nu ‘moet’ de gemeente de grond
kopen van NS Vastgoed. Het open-

baar groen blijft dus zoals het is.
Op dezelfde besluitenlijst van 13 mei
valt ook te lezen dat het tweede veld
van Voetbal Vereniging Aalsmeer
(VVA) gerenoveerd wordt. Het college is akkoord gegaan met de opknapbeurt die door Grontmij Nederland BV op zich wordt genomen. De
werkzaamheden aan het veld vangen in de eerste week van juni aan.
Gedurende de zomermaanden is
bespeling van het veld dan ook niet
mogelijk. Tegelijkertijd wordt bij de
‘buren’ van VVA, bij RKAV, ook aan
een van de velden gewerkt. Bij deze vereniging wordt namelijk een
kunstgrasveld aangelegd. Het nieuwe veld moet voor 1 augustus dit
jaar gelegd zijn, naar een door de
meerderheid van de gemeenteraad
aangenomen amendement. De kosten voor de aanleg bedragen in zijn
totaliteit 510.000 euro.

Brandje blussen na Porgy en Bess
Streek - Op zaterdag 10 mei om
16.30 uur organiseerde Brandweer
Amsterdam–Amstelland samen met
Politie Amsterdam–Amstelland en
Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR) een
oefenexperiment zelfredzaamheid
voor Theater Carré. Centraal in dit
experiment stond het relatief nieuwe beleidsthema zelfredzaamheid.
Bij grootschalige incidenten en crises spelen burgers een cruciale rol
in het helpen van slachtoffers en het
beperken van de gevolgen. Tijdens
de nieuwjaarsbrand in Volendam
werd bijvoorbeeld meer dan de helft
van de slachtoffers door Volendammers naar het ziekenhuis gebracht.
Burgers, overheden en media gaan
ervan uit dat burgers in paniek raken, hulpbehoevend zijn en van
kwade wil (plundering en lastig vallen hulpdiensten) zijn. Het tegendeel is echter waar. Deze mythes
worden consequent ontkracht door
wetenschappelijk onderzoek en
praktijkervaring (Bijlmerramp, Enschede). Burgers hebben juist een
cruciale rol bij de bestrijding van
een ramp. Voor hulpdiensten is het
daarom van het grootste belang
om niet alleen onderling goed ingespeeld te zijn, maar ook effectief

te kunnen samenwerken met burgers. Het doel van het oefenexperiment op 10 mei was dan ook tweeledig: Besef vergroten bij burgers
dat zij een belangrijke rol spelen tijdens incidenten en hulpverleningsorganisaties leren hoe samenwerking met burgers zo effectief mogelijk ingezet kan worden bij crises en
incidenten.
Het scenario van het experiment
was: Voor Carré wordt een automobilist onwel en rijdt met grote
vaart in op een groep fietsers. Hierna botst de auto tegen een boom
aan. Op de weg liggen verschillende
fietsers met schaafwonden en botbreuken. In de auto zat een echtpaar. De automobilist heeft ook een
fietser meegenomen die bekneld zit
onder het voertuig. In totaal zijn tien
slachtoffers her en der verspreid
over de weg. De bezoekers is bij het
verlaten van het theater verteld dat
het een oefenexperiment betrof.
Resultaten experiment: Burgers
hielpen een brand te blussen, bevrijdden een bekneld slachtoffer, reanimeerden en kalmeerden slachtoffers. Reacties van de bezoekers
van de voorstelling Porgy en Bess
varieerden van ‘belachelijk’ tot ‘goed
initiatief’.

Bloemenpracht in Kudelstaart
Kudelstaart - Al vele jaren bloeit de blauwe en roze regen (Wisteria Sinensis Prolific en Wisteria Macrobotrys voor de
kenners) uitbundig in de tuin van Bert en Anita Pol aan de Haya van Somerenstraat 48. De pergola is over een lengte van bijna 20 meter overladen met een bloemenpracht. Regelmatig staan voorbijgangers stil om dit spektakel te bewonderen. De bloeiperiode is helaas kort, anderhalf tot twee weken, maar is in deze periode zeer de moeite waard om
te bewonderen.

Bijzondere avond CDA
over jeugd en gezin
Aalsmeer - In de complexe en veeleisende samenleving van tegenwoordig, is de opvoeding van kinderen er niet eenvoudiger op geworden. Steeds vaker lezen we over incidenten van ouders die hun kinderen verwaarlozen, kinderen die thuis
te weinig aandacht en sturing krijgen en kinderen die op jonge leeftijd tot laat in de avond op straat
rondhangen en overlast veroorzaken in de buurt.
Dit gaat ook onze deur niet voorbij. Het is voor het CDA afdeling
Aalsmeer aanleiding om een thema-avond te houden over dit actuele onderwerp. De partij stilstaan bij
wat dit voor de concrete Aalsmeerse situatie betekent. De Aalsmeerse
wethouder voor Jeugd en Gezinszaken, Jaap Overbeek, zal hierop zijn
visie geven. Dit gebeurt overigens
in de aanloop naar een gemeentelijke nota Jeugd en Gezin die thans

wordt geschreven. Wat dat betreft
kan de avond nieuwe gezichtspunten opleveren die nog in de nota
kunnen worden verwerkt.
Maar de fractie wil ook leren van
anderen en daarom zullen ook aanwezig zijn mevrouw Aagje Zeeman,
lid van Provinciale Staten van Noord
Holland, en de heer Guskun Çorüz,
lid van de CDA Tweede Kamer Fractie. Beiden hebben het Jeugd en
Gezinsbeleid in hun portefeuille. Het
CDA is uit op een stevige inhoudelijke discussie over het Jeugd en Gezinsbeleid in de gemeente en heeft
dan ook speciaal het maatschappelijk middenveld uitgenodigd, zoals jongerenwerkers, sportverenigingen, kerken, enz. Iedereen is van
harte welkom.
Het CDA hoopt dat er zoveel mogelijk ervaringen met elkaar gedeeld
worden zodat er een solide jeugdbeleid gerealiseerd kan worden

waar de gemeente de komende jaren nog mee vooruit kan. De avond
is op donderdag 22 mei vanaf 20.00
uur in de grote zaal van het Dorpshuis Kudelstaart.

Website over
de watertoren

Aalsmeer - Wie bij wil blijven over
de ontwikkelingen rondom de 80jarige watertoren van Aalsmeer kan
op de website: www.aalsmeerwatertoren.nl kijken. Hierin zal het
laatste nieuws over de openstellingen en andere activiteiten worden geplaatst. De openstelling van
de maand mei gaat overigens niet
door, zoals ook op de site is te lezen.
Dit omdat een torenvalk momenteel
aan het broeden is in de nestkast
bovenin de toren. Eind april kon de
toren zijn deuren ook niet openen,
vanwege de broedende vogel. Niet
iedereen was hier blij mee. Enkele
teleurgestelde donateurs lieten weten het erg jammer te vinden dat ze

Aalsmeer - De Zuiderkerk in
Aalsmeer-zuid is te koop. En dat nu
net in het jaar 2008 waarin het religieus erfgoed te kijk staat. Te kijk:
niet te koop. Alhoewel het niet eens
zo opvalt, is de Zuiderkerk een ‘aardig’ kerkgebouw, gebouwd in het begin van de jaren vijftig, vorige eeuw.
De kerk is gebouwd in de vorm van
een schaapskooi. Als je er op let, zie
je dat ook wel. Bijna 8 jaar later werd
het kerkelijk-centrum, de ‘Schakel’,
aan de kerk gebouwd. Nu, ±56 jaar
later is de Zuiderkerk kennelijk niet
meer nodig voor de Nederlands Hervormde Gemeente aldaar. Jammer,
het geeft me een onprettig gevoel
als er een kerkgebouw zo leegloopt
dat het verkocht moet worden. Deze kerk heeft nog nauwelijks een historie kunnen opbouwen. Echter, die
±55 jaar van bestaansrecht zullen de
kerkgangers een speciale herinnering mee geven. Ik vraag me af wat
er hierna met de kerk gaat gebeuren,
je kunt er zelf vele dingen bij bedenken. Het is waar dat deze kerk het
eerste gebouw is dat verkocht wordt
en waarvoor geen ander gebouw in
de plaats komt. De kerk die ooit op
de hoek van de Dorpsstraat richting
Lijnbaan stond werd verkocht, maar
daar kwam destijds een ander kerkgebouw voor in de plaats, de Triomphator aan de Ophelialaan, nabij het
Seringenpark en tegenover de algemene begraafplaats. De oud-katholieke kerk aan de Oosteinderweg
naast de hoek Kerkweg, is weliswaar
jarenlang leeg geweest, maar nooit
verkocht. Deze kerk is eigendom
gebleven van het bisdom. Nu schijnen er weer bijeenkomsten plaats te
vinden voor de oud-katholieke gemeenschap. Daarnaast is bekend dat
de kerk al sinds jaren goed gebruikt
wordt voor talloze doeleinden, zoals
onder andere concerten en trouwen.
In het verre verleden is er ooit een
kerkje met een riet gedekt dak tot
aan de grond toe afgebrand. Dat
kerkje stond nabij waar nu de Westeinderplassen zijn en hoorde bij het
verdwenen dorpje Calslagen, opgeslokt door Kudelstaart. Op die plaats
ligt nog een restant van de kerkvloer,
eeuwenoude grafzerken, keurig beschermd door een muurtje met daarin het wapen van Calslagen gemetseld. Dus de eerste kerk die in de gemeente Aalsmeer verkocht wordt: is
de Zuiderkerk, nu, anno 2008.
De Zuiderkerk is niet de enige kerk
die in Nederland te koop wordt aangeboden. Jaarlijks komen er tegen
de 100 kerken op de markt, waarvan
er tegen de 50 worden gesloopt en
de rest bestemd wordt voor hergebruik. Een kerk is meer dan ‘zomaar’
een gebouwd, het is een gebedshuis
en heeft een spirituele of bezinnende functie. Het kerkgebouw is niet
het geloof, maar een gebouw om samen te komen met andere geloofsgenoten en samen te bezinnen. Dit
is het jaar van het Religieus Erfgoed,
het valt me op dat er in Aalsmeer en
Kudelstaart opvallend weinig met dat
gegeven gedaan wordt. Wellicht is
het een goed idee als alle kerken in
onze gemeente gezamenlijk alsnog
besluiten om hun deuren te openen
op de Open Monumentendag in september? Niet al onze kerken zijn monumenten, maar het Religieus Erfgoed sluit aan op Monumentendag.
Denk daar eens over na, beste kerkbesturen. Ik citeer een uitspraak van
kerkmakelaar Wolters: “Een kerk is
een van de weinige publieke ruimtes
die we nog hebben: Iedereen kan en
mag er naar binnen om te genieten
van de rust, de schoonheid en het
erfgoed. Het geld voor de gebouwen
is vaak bijeengebracht met bloed,
zweet en tranen in een tijd dat men
het niet zo breed had. Haal je deze
gebouwen weg, dan haal je ook de
ziel weg uit een wijk of dorp.”
De overheid bemoeit zich niet met
de verkoop van een kerk. Zij beroepen zich op de scheiding van kerk
en staat. Velen, ook niet-kerkelijken,
willen de kerk in hun omgeving behouden, maar projectontwikkelaars
willen slopen, het levert geld op om
nieuwbouw te ontwikkelen.
Tenslotte nog even het laatste
dorpsnieuws: De Doopsgezinde Kerk
aan de Zijdstraat is 3x(!) Rijksmonument geworden: 1x voor de kerk, 1x
voor de winkel en 1x voor de afscheidingsmuur. Dat laatste lijkt me bijzonder. Mooi, toch? De Dorpskerk
had al eerder dit eervolle predikaat.
Aalsmeer heeft mooie gebouwen in
huis.
Coq Scheltens

zaterdag en zondag de toren niet in
mochten.
Wel is er op vrijdag 30 mei een muzikaal optreden van ‘de brulboeiers’. Het koor geeft acte de présence op de begane grond van het jarige Rijksmonument, dus zal de aanstaande moedervalk bovenin niet te
veel last hebben. Na het mannenkoor is het de beurt aan Lee Roud,
de Aalsmeerse gelegenheidsband
met Tom Meijer achter de microfoon. De avond gaat van start om
19.00 uur.
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Aandacht voor energie

Goede tijden voor acht
bewoners Tweede Thuis

Doopsgezinden gaan ‘eco’
Aalsmeer - In het kader van het
jaarthema in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer onder de titel ‘Dopers Duurzaam Denken en Doen’,
kortweg aangeduid met 4 D (als extra dimensie van 3 D kaarten maken
door hobbyisten), zijn en worden er
allerlei activiteiten ontwikkeld. Eén
ervan is het ecoteam. Een groepje
mensen dat het energieverbruik in
het dagelijkse leven in kaart brengt,
met duurzaamheid als kernpunt.
Niet voor het eerst overigens: ook
in 1999 zijn er groepen met dit onderwerp bezig geweest. Zo wordt
het verbruik aan stroom, gas en water wekelijks geregistreerd en nagegaan op welke manier(en) daarop
bespaard kan worden. Minder energieverbruik betekent ook lagere rekeningen. Goed te (her)ontdekken
hoe en waar en hoeveel elektrische apparaten in het huishouden
gebruikt worden en welke kosten
daaraan verbonden zijn. Daar is een
handig meetapparaatje voor. Hoeveel papier gebruik je, hoeveel kilometer rijd je? Ga je met de fiets,
met de auto of het vliegtuig met vakantie? Wat en hoeveel eet je, welke
kleding koop je en hoe vaak? Aan
de hand van de uitkomsten kan nagegaan worden hoe groot je mondiale voetafdruk is: je privé-beslag
op ruimte en energie. Deze is voor
de Europeaan gemiddeld 4,7 hectare, terwijl voor de hele wereldbevolking gemiddeld 1,8 hectare per persoon beschikbaar is.

resseerde die mee wil doen krijgt
een week de tijd om alles uit te werken, metingen te doen, te bespreken met gezin, familie en/of vrienden, tips te bedenken en bezuinigingsdoelen te stellen. En dan geef
hij/zij de tas weer door.
Zo worden in een korte tijd veel mensen bereikt en het onderwerp levendig besproken. Inmiddels zijn al heel
wat praktische voorbeelden geopperd, waarmee eenvoudig energie
is te besparen: de verwarming een
half uur voor het slapen al laag zetten, printpapier tweemaal gebruiken, helft van wasmiddel gebruiken, was buiten ophangen in plaats
van de droger gebruiken, lichten uit
in kamers waar je niet hoeft te zijn,
korter douchen, geen adapters in
het stopcontact laten zitten, vaker
de fiets pakken, vaker een groenteburger eten, of een koude maaltijdsalade en onder andere de televisie ‘s nachts niet standbye laten
staan. Uit de inventarisatie is gebleken dat het ene huishouden wel zes
maal zoveel stroom en gas verbruikt
als het andere. En de zogenaamde mondiale voetafdruk loopt uiteen van 3 tot 6 hectare. Goed om je
te realiseren dat je als individu heel
veel kan doen om het energieverbruik te verminderen en daardoor
uiteindelijk de aarde minder te belasten. Na de zomer wordt nog een
bijzondere gemeenteavond over dit
thema georganiseerd. Nieuwsgierig geworden?

4D-ecotassen
Binnen de Doopsgezinde gemeente circuleren sinds de start van het
project vijf 4D-ecotassen, door het
ecoteam gevuld met allerlei onderzoeksmateriaal, een meter, vragenlijsten, een quiz, etc. Iedere geïnte-

Ook van plan een ecoproject te starten? Graag wil het 4 D-team bevindingen delen. Bel of mail naar:
Ecoteam Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, p/a Jan Broere sr, A.H.
Blaauwstraat 41, tel. 0297-321681 of
janmar.bro@hetnet.nl.

Mooie opkomst: 900 euro opbrengst

Geslaagde fietstocht Lions
Ophelia voor Heliomare!
Aalsmeer - Op zondag 27 april
hebben 154 enthousiaste deelnemers de route van Lions Club Ophelia van 37 kilometer door Aalsmeer
en omstreken gefietst.
Deze mooie opkomst was vooral te
danken aan het schitterende weer!
De opbrengst van 900 euro gaat
naar het activiteitencentrum voor
minder-validen aan de Zwarteweg,
onderdeel van Heliomare. De prijsvraag is gewonnen door mevrouw

Spaargaren uit de Karekietstraat. Zij
heeft een bon van 25 euro ontvangen, te besteden bij atelier Steengoed van Ons Tweede Thuis. Hier
maken mensen met een handicap
kleurige en mooi gevormde kaarsen, mozaïekbladen en –tafeltjes en
onder andere vazen. De fietstocht
werd georganiseerd door Lions club
Aalsmeer Ophelia en is gesponsord
door Zwapak, Verbeek, Ab Müller
en Wittebol.

25-Jarig jubileum de Hike!
Aalsmeer - Afgelopen Pinksterweekend is voor de 25ste keer de
Hike verlopen. 45 Scouts- en nietscouts waagden zich aan deze uitdaging van weleer! De Hike, in 1983
opgericht door Edwin Kipuw, heeft
inmiddels al heel veel jaren veel enthousiastelingen getrakteerd op een
fysieke en metrieke uitdaging. Met
route- en kompastechnieken en
later ook met behulp van de GPS,
worden hikers met bepakking door
de wilde natuur geleid. Zo zijn in de
afgelopen 25 jaar veel natuurgebieden in Nederland en België door de
hikers geëxploreerd. Een Hike lopen staat gelijk aan het van heel
nabij genieten van de mooiste natuur in de meest directe omgeving.
Donderdagavond 8 mei vertrok de
bus met Hikers richting België. In de
bus kregen de deelnemers een tshirt uitgereikt. In dit t-shirt hebben
zij vervolgens de gehele vierdaagse tocht gelopen, gefietst en gekanood. De Hikers startten met een
nachtelijke dropping in de buurt van
St-Hubert in de Belgische Ardennen. Bij aankomst op de camping
in Nassogne was diep in de nacht.
De eerste dag werd gestart met het
lopen van een GPS-route. De route werd gekenmerkt door behoorlijke hoogteverschillen; de hikers passeerden stroompjes zonder en met
brug, moerassen en kale vlaktes. De
dag eindigde in Amberloup waar op
de camping heerlijk kon worden gedoucht. Dag twee werd minder getekend door hoogte verschillen en
was hiermee een rustiger vervolg op

de zware eerste dag. Maar er waren
wel uitdagingen onderweg; via twee
touwen een rivier oversteken; een
rivier doorwaden waarbij het water
tot aan de bovenbenen stond, en onderweg een mooie bever burcht gezien. De route liep van Ambeloup via
de prachtige natuur rondom Lavacherie & Roumond richting Mousny.
Hier overnachtten de Hikers op een
outdoor-veld. Er was ouderwets water uit melkbussen en overal flikkerden de lichtjes van de gaslampjes
en waxinelichtjes. Er was geen toilet,
dus deed de Hudo als van ouds zijn
dienst. De volgende morgen was er
de start van de fietsroute. Dus konden de Hikers de rugzakken achterlaten en even andere krachten
aanspreken! Voor velen een welkome afwisseling na twee dagen lopen. De tocht liep via Maboge richting La Roche om daar de fiets in te
ruilen voor de kano en te de tocht
voort te zetten naar Hampteau. Van
hieruit werden de Hikers teruggebracht naar La Roche alwaar wederom een outdoorveld was gereserveerd om de slotavond te vieren!
De volgende morgen was het nog
een pittige tocht lopen naar Samree, alwaar de bus de Hikers oppikte
en veilig terugbracht naar Aalsmeer.
In het clubhuis aan de Oude Spoordijk werd vervolgens een klein jubileum-feest gehouden en werd genoten van oude films, foto’s, drankjes en stokbrood met salade en saté.
Uiteraard werd Edwin Kipuw als leider van het organisatiecomité in het
zonnetje gezet!

Aalsmeer – Endemol Nederland
heeft in samenwerking met Stichting Dag van je Leven acht mensen
met een verstandelijke beperking
een onvergetelijke ochtend bezorgd.
Samen met hun begeleiders mochten de bewoners van woonvoorziening Amstelmeer en Westwijk een
bezoek brengen aan de studio’s van
Endemol Nederland voor een Goede Tijden Slechte Tijden ochtend.
De rasechte fans werden ontvangen met een drankje en iets lekkers,
waarna ze uitleg kregen over Endemol Nederland en het productieproces van hun favoriete soapserie.
Toen kwam de grote verrassing,
want ze mochten kennis maken met
drie actrices uit de serie. Gigi Ravelli, die Lorena speelt, Liza Sips, alias
Vicky en Marly van der Velden, bekend als Nina uit de serie, kregen
leuke vragen op zich afgevuurd. Zo
weten we nu wat hun lievelingskleur
is of ze wel eens zenuwachtig zijn
voor de opnames en dat ze dikke
vriendinnen zijn. Er werden handtekeningen uitgedeeld en samen
gelachen om de bloopers die ze te

zien kregen. Bij zeer hoge uitzondering namen de enthousiaste actrices de groep mee voor een kijkje op
de set toen de opnames even stil lagen door de lunchpauze. Ze mochten café De Koning gaan bezoeken, het kantoor en de huiskamer
van Ludo Sanders en door de eetzaal lopen van hotel De Rozenboom.
Na een lekkere lunch ging de groep
vrolijk weer op huis aan, nadat ze
verblijd waren met een tas met leuke Endemol spulletjes en een unieke dvd-box van de allereerste serie
van Goede Tijden Slechte Tijden.
Het bestuur van Stichting Dag van
je Leven is zeer verheugd dat Endemol Nederland meegewerkt heeft
een aantal droomwensen uit te laten komen. Endemol Nederland
krijgt veel verzoeken voor een kijkje achter de schermen en daarom
is het zeer uniek dat een aantal Ons
Tweede Thuis bewoners deze kans
hebben gekregen. De fans werden
zeer gastvrij en enthousiast ontvangen en hebben echt de dag van hun
leven gehad.

Verkeershinder brug bij
Vrouwenakker Uithoorn

Streetdance en Rock ‘n Roll winnaars

Feestelijk en zonnig ‘Dans
en Muziek’ Weekaatje
Aalsmeer - Het Weekaatje 2008
mag in één woord fantastisch genoemd worden. Mede door het
prachtige weer kunnen de organisatie en deelnemers terugkijken op
een geslaagd kampweekend van
RKAV dat zeker weer voor herhaling
vatbaar is. Het thema was ‘dans en
muziek’ en dat beloofde veel vrolijkheid en feest.
Op vrijdagavond kwamen 163 kinderen en 47 leiders zich in de tenten op het terrein van RKAV ‘installeren’ waarna het swingende feest
kon losbarsten. Bij de opening trad
de kampstaf op in paarse gewaden en zongen een Gospellied. Dat
is zelfs op CD gezet en alle kinderen kregen het schijfje met liedje na
afloop van het kampweekend mee
naar huis. Uiteraard werd er ook gevoetbald. Hierna begon het te schemeren en dat betekende tijd voor de
spooktocht. Er werd een spannend
verhaal verteld over muzikanten die
‘zoek’ waren geraakt in het park. De
kinderen mochten ze gaan zoeken
en na afloop vertellen welke muziekinstrumenten ze allemaal hadden gehoord.
Zaterdag was ingeruimd voor een
puzzeltocht naar Aalsmeer Centrum. De kids vertrokken - goed ingesmeerd tegen zonnebrand - in
groepjes en kwamen aan het einde van de tocht op het Stokkeland,
waar ze woorden moesten raden.
Ook op het programma van die dag:
de vossenjacht en een 7-kamp op
het voetbalterrein. Een grote junglebaan en opblaashond stonden
‘te pronken’ op het gras. De kinde-

ren konden deze middag aan tal van
leuke spelen meedoen. Na het eten
stond de disco-avond met playbackshow op het programma. Er
waren 11 optredens waarvan iedereen erg heeft genoten. Mike te Paske werd uiteindelijk door de jury die een moeilijk taak had - als winnaar uitgekozen.
Zondag leefden de kids zich weer
uit met de 7-kamp. Er werd nog flink
gestreden om de punten. Toen de
kinderen dit spelonderdeel hadden
afgerond, was het de beurt aan de
leiders om over zeepzeil te glijden.
Na de lunch konden de groepen
kinderen gaan oefenen, want om
drie uur die middag zouden de ouders komen. Het ouderpubliek kon
later die middag genieten van optredens van onder meer de klompendansers, hardcore en buikdanseressen. Het werd een fantastische
show. Geslaagd en gezellig was deze middag maar de zondag was nog
niet ten einde. Na het avondeten
wachtte de kids nog een zwemfestijn in de Waterlelie.
De laatste WK-dag stond in teken
van spelletjes. Er waren maar liefst
40 spellen uitgezet op het kampterrein. Bij alle onderdelen konden ze
muntjes verzamelen. Bij de A-groepen heeft Streetdance gewonnen en
de B-groep leverde Rock ‘n Roll als
winnaar op.
Er is gefilmd en er zijn heel veel foto’s gemaakt van het Weekaatje
2008. De organisatie wil deze op hyves plaatsen. Ieder die foto’s heeft
kan deze mailen naar: weekaatje@
hotmail.com

Uithoorn - De provincie NoordHolland vervangt op dit moment de
brug in Vrouwenakker. Tussen 16
mei en 17 juni ondervindt het verkeer hiervan hinder.
De provincie Noord-Holland werkt
sinds september 2007 aan de vervanging van de brug Vrouwenakker in de N231 op de grens van Uithoorn en Nieuwkoop. Het werk aan
de nieuwe brug heeft vertraging opgelopen onder meer door de late levering van de tijdelijke brug en tegenslag bij de realisatie van de onderbouw van de brug. Hierdoor kan
de nieuwe brug pas later worden
geplaatst. Dit heeft gevolgen voor
het verkeer tussen 16 mei en 17 juni.
Van vrijdag 16 tot maandag 19 mei
wordt de N231 bij de aansluiting op
de Drechtdijk bij Uithoorn afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt
omgeleid. Lokaal verkeer tussen De
Kwakel en Vrouwenakker kan de
Amstel per auto over de tijdelijke
brug passeren. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de
al aanwezige tijdelijke fiet- en voetgangersbrug. De werkzaamheden
vinden ook ’s avonds en ’s nachts
plaats, maar niet in de ochtendspits
op vrijdag. De N231 wordt naar verwachting op maandag 19 mei in de
ochtendspits weer vrij gegeven. In
de periode 30 mei tot en met 1 juni wordt de nieuwe brug geplaatst.

Wildcat eind
mei in Joppe
Aalsmeer - De band Wildcat treedt
zondag 25 mei op in café Joppe.
Zanger/gitarist Rein van der Zee,
drummer Jan Zwetsloot en bassist

Koffie-ochtend
voor vrouwen

Aalsmeer - Dinsdag 20 mei is de
laatste koffieochtend van het seizoen in gebouw Irene aan de Ka-

Hiervoor wordt de N231 ter hoogte van de Amstel in beide richtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via de nabij
gelegen noodvoetgangersbrug. Het
Jaagpad, het Nieuwveensjaagpad,
de Ruigekade en de AmsteldijkZuid zijn tijdelijk onbereikbaar voor
auto’s vanaf de N231 nabij de brug
Vrouwenakker. De werkzaamheden
vinden alleen overdag op werkdagen plaats.
Van vrijdag 13 tot en met dinsdag
17 juni zijn de N231 en de Amsteldijk afgesloten voor realisatie van
de definitieve weg. Het Jaagpad
en het Nieuwveensjaagpad zijn bij
de aansluiting op de N231 eveneens afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N201 en
de A4. De omleidingroutes worden
met borden aangegeven. Zodra delen van het werk zijn afgerond worden die vrijgegeven voor bestemmingsverkeer. In het weekend wordt
dag en nacht gewerkt, maar niet in
de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 juni.
Gevolgen voor scheepvaart
Van eind juni tot half juli vinden nog
werkzaamheden bij de brug plaats.
De scheepvaart is dan niet gestremd, maar zal wel enige hinder
ondervinden door afrondende werkzaamheden op het water.
Rob Sloot zullen het publiek laten
swingen op dampende rocknummers, maar zij zijn zeker niet ‘vies’
van een rustige song tussendoor.
Van rockclassics tot meer hedendaagse pop, Wildcat brengt eigenlijk voor ieder wat wils. Het optreden
begint rond de klok van 19.00 uur.
naalstraat. Spreekster deze morgen is Ria Berg. Haar onderwerp
is ”Hoe kunnen we luisteren naar
Gods stem?” Aanvang: 10.00 uur,
zaal open om 9.30 uur, de koffie
staat klaar. Toegang gratis; oppas
aanwezig.

Ontspanningsdag Amstelring
voor mantelzorgers
Aalsmeer - Op donderdag 22 mei
organiseert het Steunpunt Mantelzorg Amstelring in samenwerking
met Stichting Welzijn van de Mens en
de afdeling preventie van de Geestgronden een ontspanningsdag voor
mantelzorgers en familieleden die
zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening. Deelname
is voor inwoners uit Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer, OuderAmstel en Amstelveen. De ontspanningsdag is in Theehuis Cruquius
aan de Cruquiusdijk 1 in Haarlemmermeer en bestaat uit een rondleiding in het gemaal de Cruquius, een aantal ontspanningsactiviteiten en een lunch. De dag geeft
de gelegenheid om even op ‘adem’
te komen en ervaringen met anderen uit te wisselen. Mantelzorgers

van mensen met een psychiatrische
stoornis zijn een sterk onderbelichte
groep. Er heerst nog steeds veel onwetendheid rondom een psychiatrische stoornis.
Een kind met verslavingsproblematiek, een broer met schizofrenie, of
een partner met een depressie, daar
komt men niet gemakkelijk mee
naar buiten. Dat maakt deze vorm
van mantelzorger minder zichtbaar
voor de buitenwereld, waardoor de
mantelzorgers/familieleden minder
erkenning en waardering ervaren.
De ontspanningsdag is van 10.30
tot 17.00 uur en deelname kost 7,50
per persoon. Aanmelden kan tot en
met 16 mei bij Steunpunt Mantelzorg Amstelring, tel. 0900-1866 of
via e-mail steunpuntmantelzorg@
amstelring.nl.
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Aalsmeer
Een prima idee
van de KMTP Groei & Bloei en de Winkeliersvereniging Aalsmeer centrum om de krachten te bundelen en samen een groot evenement te organiseren. Het Raadhuis- en het Drie Kolommenplein
waren deels gevuld met stands met
kleurige tuinplanten en –decoraties, in
de Zijdstraat konden de bezoekers slenteren
langs diverse kramen met uiteenlopende
goederen en het Molenplein was omgedoopt in kinderplein. Zaterdag 10 mei
vond de geraniumjaarmarkt plaats en
wel onder prima zonnige weersomstandigheden. Het was een stralende
dag! Superdruk was het gelijk vanaf
de aanvang in de ochtend. De keuze
aan geraniums, hortensia’s, rozenstruiken en ander perkgoed was groot en
menigeen had de handen vol met kleurige
bloeiers na een rondje over de pleinen. Een
tweede rondje maken en nog enkele planten
kopen behoorde tot de mogelijkheid,
want het gekochte kon gratis in
bewaring gegeven worden bij
de KMTP stand. En hierdoor
was het ook mogelijk om gezellig langs de stands in de
Zijdstraat te wandelen en, als
men iets van zijn of haar gading
zag, aan te kopen. De stands
werden zowel bemand door in
het centrum gevestigde winkels
als standhouders van elders en
verenigingen. Er werd een ruim
assortiment aan onder andere
tassen, kleding, sieraden en leuke hebbedingetjes aangeboden.
De innerlijke mens
kon zich tegoed doen aan
ijs, hamburgers,
friet,
poffertjes
en/of een drankje van
de gezamenlijke horeca in het
centrum. Voor de kinderen waren diverse attracties, waaronder een moderne draaimolen. De geraniumjaarmarkt:
Een groot succes, dankzij het
mooie weer, maar ook zeer zeker dankzij de samenwerking
tussen de KMTP en de Winkeliersvereniging waardoor er voor elk wat
wils te zien, te koop en
te doen was!
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Blooming on Tour zoekt
modellen voor opening
Aalsmeer - Met een grote show
wordt bloemenfestival Blooming on
Tour op vrijdag 20 juni geopend. De
show die als titel ‘Passion for Flowers’ met zich meedraagt wordt een
geweldige openingsact op een podium met catwalk in de grote festivaltent.
Voor de openingsshow is de organisatie nog op zoek naar modellen.
Voor de openingsshow ‘Passion for
Flowers’ werkt Blooming on Tour
onder andere samen met Mariëlle
Buskermolen met Dance Force, Denise Fashion,
Levende Kunst en Fireball. De haarkunst van de Aalsmeerse kapsalon All About Hair onder leiding van
Olaf Wildenberg speelt ook een grote rol in de show. Hij zorgt dat de
modellen in verschillende outfits of
met een prachtige haardracht over
de catwalk lopen.
Aanmelden
Voor die show zoekt Blooming on
Tour naar 26 modellen met een mi-

Expositie schilderijen van
Westerdiep in Kloosterhof

nimale lengte van 1.73 en kledingmaat 34-38.
Ben je enthousiast en niet verlegen,
geef je dan snel op bij Jeroen Kuin
van All About Hair door een mailtje
te sturen naar info@allabouthair.nl.
De casting staat gepland op 19 mei
om 19.30 uur in de salon All About
Hair (Hadleystraat 55).
Voor eventuele vragen is Jeroen Kuin
te bereiken op tel. 06-46740678.
Bloemenfeest
Bloomin on Tour wordt een eigentijds bloemenevenement met veel
aandacht voor beleving en cultuur,
dat is Blooming on Tour.
Van 20 tot en met 22 juni 2008 wordt
een nu nog braakliggend stuk grond
van Green Park Aalsmeer aan de
Middenweg ingericht als ‘festivalterrein’, waar bezoekers een spectaculair en zeer divers programma
krijgen voorgeschoteld.
Voor meer informatie kijk op: www.
bloomingontour.nl

KMTP zet vrijwilliger in het zonnetje

Bloemenhulde voor ‘oma
fiets’ Ger Gijsbers
Aalsmeer - In het kader van de Geraniummarkt heeft KMTP Groei &
Bloei Aalsmeer afgelopen zaterdag
10 mei het jaarlijkse boeket bloemen weer uitgereikt aan een vrijwilliger die het verdiende extra in het
zonnetje gezet te worden.
Het fraaie boeket bloemen ging dit
jaar naar mevrouw Ger Gijsbers. Zij
maakt al vijf jaar lang wekelijks op
de vrijdagochtend een wandeling
met gehandicapte bewoners van
Ons Tweede Thuis.
Tenminste, als het weer het toelaat
om bijvoorbeeld langs de Poel, naar
de Kinderboerderij of een keer per
jaar naar Bon Ami te wandelen. Bij
heel slecht weer worden de bewoners niet aan de natuurelementen
blootgesteld, maar worden er ande-

Wens gaat in vervulling

Zilveren erespeld voor echtpaar
Amsing van Sam’s kledingactie
Aalsmeer - De stichting Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
heeft afgelopen donderdag in de
Zandvoortse St. Agathakerk vijftien
mensen, die zich al tientallen jaren
als vrijwilliger inzetten voor de kledinginzameling, gehuldigd.
Uit Aalsmeer zijn Jan en Ria Amsing
beloond met de zilveren erespeld.
De andere jubilarissen zijn woonachtig
in de nabije omgeving, onder an-

dere in Bennebroek, Bloemendaal,
Vijfhuizen en Haarlem.
De meesten van de gehuldigden organiseren twee keer per jaar een
kledinginzamelingsactie in hun
woonplaats.
Dit jaar vinden deze plaats op 17 of
31 mei aanstaande. Voor adressen
en inzameltijden kan contact opgenomen worden met Sam’s Kledingactie via info@samskledingactie.nl
of bel naar 073-6871060.

re activiteiten op touw gezet met de
vaste groep, zoal voorlezen uit Nijntje. ‘Oma fiets’, deze bijnaam heeft
mevrouw Ger Gijsbers inmiddels
gekregen van de bewoners, hoopt
dat zij het vrijwilligerswerk nog tot
in lengte van jaren kan voortzetten,
want net als de bewoners van Ons
Tweede Thuis kijkt zij er elke week
naar uit.
Mevrouw Ger Gijsbers was zeer vereerd en volkomen verrast door de
bloemenhulde die haar ten deel viel
en beleefde op zaterdagochtend 10
mei onder het genot van een kopje
koffie bij Tearoom Ab Muller een bijzonder gezellige ochtend in het bijzijn van onder andere Miekje Hoffscholte, beschermvrouwe van de
KMTP Aalsmeer.

Aalsmeer - De wens van de op 2
november 1921 in Groningen geboren Hindrik Westerdiep gaat in vervulling, want de komende vier weken zullen zijn schilderijen te zien
zijn in Zorgcentrum ‘t Kloosterhof
aan de Clematisstraat. Hindrik Westerdiep is een laatbloeier, want hij is
pas begonnen met schilderen toen
hij 58 jaar was. Zijn dochters besloten om hem, ter afleiding, wat schildersspullen te geven nadat hij een
moeilijke periode achter de rug had
en oorlogstrauma’s de overhand begonnen te krijgen. In 1987 is hij samen met zijn echtgenote Fenje in
Kudelstaart komen wonen. Dit had
te maken met het gegeven dat zijn
vrouw ernstig ziek werd en besloten werd om in de onmiddellijke
omgeving van oudste dochter Bonja te gaan wonen. Van een huis werden twee huizen gemaakt en tot op
de dag van vandaag wonen zij daar
nog. Echtgenote Fenje knapte weer
aardig op en dat betekende dat hij
zich weer kon richten op het schilderen.
Driehonderd schilderijen
Alle ervaringen van de oorlog en van
vakantiereizen komen terug in zijn
schilderijen, die hij maakte om bezig
te zijn en niet in de eerste plaats om
mooie schilderijen te maken. Dat
dit laatste menigmaal toch gelukt
is, wordt tijdens de expositie duidelijk. Vooral landschappen waren zijn
favoriete onderwerpen en het waren altijd fantasielandschappen. Als
het schilderslinnen op was, schilderde hij op allerlei andere materialen, zoals triplex, papier, jute, behangpapier, karton, wasmiddelen-

dozen, houten planken, spaanplaat
en borduurlinnen. Dit verklaart ook
de enorme verschillen in formaten.
In totaal heeft hij driehonderd schilderijen gemaakt. Echtgenote Fenje werd meer en meer hulpbehoevend en de zorg kwam daardoor op
hem neer. Zelf werd Hindrik Westerdiep vergeetachtig en het schilderen ging niet zo goed meer. In 2002
heeft hij kennis gemaakt met het
tekenen van mandala’s en dit kon
hij nog een tijdje blijven doen op
zijn eigen manier. Vanaf 2006, het
jaar waarin Hindrik en Fenje zestig
jaar getrouwd waren, heeft hij niet
meer kunnen schilderen. Hij weet
nog wel dat hij heeft geschilderd,
maar is verbaasd, als hem iets getoond wordt van eigen hand en kan
zich niet herinneren dat hij zoveel
schilderijen heeft gemaakt. Oudste
dochter Bonja en haar echtgenoot
Ebo hebben alle schilderijen gefotografeerd en in een fotoalbum vastgelegd. Ook vonden zij dat uit respect voor zijn werk ook anderen de
schilderijen zouden moeten kunnen
bekijken en zij prijzen zich gelukkig
dat ‘t Kloosterhof, waar haar ouders
twee dagen per week in de dagopvang zijn, bereid is geweest om een
gedeelte van zijn werk te exposeren
op alle drie de etages. De schilderijen zijn dinsdag 13 mei opgehangen
en worden gedurende vier weken
geëxposeerd. Iedereen is welkom
een kijkje te komen nemen. De maker zult u wellicht ook nog tegen komen, want van 21 mei tot en met 4
juni verruilen Hindrik en Fenje Westerdiep hun woning aan de Leeghwaterstraat in Kudelstaart voor een
verblijf in ‘t Kloosterhof.

Hindrik en Fenje Westerdiep met schilderij ‘Winterlandschap in Bellingwolde’.

Benefiet met Als Je Maar van De Straat Band

Bacchus gaat verhuizen
Aalsmeer - Vanaf september gaat
cultureel café Bacchus verhuizen
naar de kleine bovenzaal in de Oude Veiling aan de Markstraat. Om
deze verhuizing te bekostigen wordt
op zaterdag 31 een special benefiet
gala georganiseerd. Op deze avond
zal de Als Je Maar Van De Straat
Band tegen opbod nummers verkopen. Niet alleen de meest recente, maar ook nummers uit de ‘oude
doos’ kunnen aangevraagd worden.
Je kunt natuurlijk altijd een tegen-

bod doen op dat het nummer juist
niet gespeeld gaat worden. Dit alles
ten gunste van de verhuizing.
Naast de Als Je Maar Van De Straat
Band zijn er de Bacchus t-shirts te
koop en nog tal van mogelijkheden om stichting cultureel café Bacchus te steunen in hun verhuizing.
Hou de komende weken deze krant
in gaten of kijk op de website www.
cultureelcafebacchus.nl. De benefietavond op 31 mei begint om 21.00
uur en de entree is uw/jouw gift.

Kudelstaartse Kudelkunst op
tien verschillende locaties

Jubileumconcert 95-jarige
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - In juni 1913 is in
Aalsmeer-Oost in orkestverband
begonnen met muziek maken. Er
was in het dorp al een fanfareorkest, maar de oosterlingen gingen
voor een harmonie. Het verschil tussen een fanfareorkest en een harmonieorkest is dat in een harmonie
naast koperinstrumenten ook houtblazers aanwezig zijn.
In een fanfare zitten alleen koperblazers. Aalsmeers Harmonie was
dus het eerste harmonieorkest in
Aalsmeer en dat is alweer 95 jaar
geleden. Deze mijlpaal wil de vereniging natuurlijk niet ongemerkt

voorbij laten gaan. Daarom organiseert Aalsmeers Harmonie zaterdag 7 juni een jubileumconcert!
Aan dit feestelijke concert werken
het Alsmar Popkoor onder leiding
van Bram Landzaat en de band Ten
Beers After mee.
Het belooft dan een zeer gevarieerd
programma te worden! Ook zullen
er tijdens dit concert solisten uit eigen gelederen van zich laten horen.
Het concert gaat plaatsvinden in de
burgerzaal van het gemeentehuis.
Kaarten à 10,00 euro zijn verkrijgbaar bij de leden of kijk op www.
aalsmeersharmonie.nl

Kudelstaart - Het is stichting Kudelkunst dit jaar weer gelukt, mede namens het grote aantal sponsoren, om voor de tweede keer een
kudelstaartse kunst- en atelierroute
te organiseren. In 2006 vond de eerste kunstroute plaats en ook dankzij
het toen prachtige weer en de inzet
van de kunstenaars werd dit weekend een groot succes. Dit jaar zullen op vrijdag 23 en zaterdag 24 mei
aanstaande 25 kunstenaars uit Kudelstaart en directe omgeving exposeren op 10 verschillende locaties.
Op vrijdag 23 Mei zal vanaf 17:00 uur
een “voorproefje” van alle kunstenaars te zien zijn. Dit zal plaatsvinden in het Dorpshuis, kudelstaartseweg 239 te Kudelstaart. Om 17:30
wordt door wethouder J. Overbeek
het Kunstcafé feestelijk geopend.
Onder muzikale begeleiding kunt u
daarna kennis maken met de kunstenaars en hun werk. Op zaterdag
24 Mei zullen alle locaties geopend
zijn en exposeren de deelnemers
hun werk.
Een aantal kunstenaars hebben in
2006 al meegedaan en tonen hun
nieuw gemaakte werk. Tevens verwelkomen we een aantal nieuwe
kunstenaars en uiteindelijk is het
aanbod van exposities heel divers
geworden.
Er zullen o.a. bijenwas schilderijen
van Leni Buisma, keramiek waaronder iconen van Milly Brouwer en
zeer verassende objecten van Minke de Vries te zien zijn.
De gallerie van Mark van Kuppevelt
is te bezoeken zo ook de pottenbakkerij Patch of Heaven. Tijdens de zaterdag kunt u ook uw kinderen kennis laten maken met kunst. Stichting de Binding verzorgt namelijk in
het Dorpshuis een workshop schilderen voor de allerkleinsten. Kortom

het is zeer de moeite waard om een
bezoek te brengen aan het kunstevenement.
De flyers met alle informatie over
het kunstevenement kunt u in meerdere winkels in Kudelstaart en omgeving aantreffen. Tevens kunt u de
flyer downloaden vanaf de website:
www.kudelkunst.com. Op de website staat alle informatie.

Cultuureducatie op school
Streek - Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland (GS) verdelen €
542.748,- over 22 Noord-Hollandse
scholen met een cultuureducatief
project in het kader van het ‘Actieplan Cultuurbereik’. De provincie wil
hiermee de cultuureducatie in het
onderwijs blijvend versterken, zodat
leerlingen van 4 tot 18 jaar kennis
opdoen van kunst en cultureel erfgoed in hun omgeving. Via scholen
kunnen de meeste kinderen worden bereikt. Alle Noord-Hollandse
de scholen voor primair en voortgezet onderwijs konden een subsidieaanvraag indienen voor cultuureducatieve projecten op gebied van bijvoorbeeld muziek, toneel, film, theater, schilderen of op gebied van cultureel erfgoed. Voor het schooljaar
2008-2009 is aan veertien basisscholen een bedrag van 372.170 eu-

ro en aan acht scholen voor voortgezet onderwijs een bedrag van
170.577 euro verstrekt. Het Actieplan Cultuurbereik is een initiatief
van het ministerie van OC&W om
in samenwerking met provincies en
gemeenten meer mensen én nieuwe groepen met kunst en cultuur te
laten kennismaken. Zowel het rijk
als de provincies stellen hiervoor extra financiële middelen ter beschikking. Het actieplan bestaat uit de
onderdelen cultuurparticipatie en
cultuureducatie. Volgens gedeputeerde Sascha Baggerman is cultuureducatie belangrijk. “Cultuur is
tenslotte een belangrijke verbindende factor tussen mensen. Daarom
streef ik naar een goede toegankelijkheid van cultuur voor iedereen en
vooral voor de jeugd”, aldus Sascha
Baggerman.

Laatste avond
van damesclub

Aalsmeer - Op maandag 19 mei
wordt alweer de laatste avond van
het seizoen gehouden bij de Damesvereniging.
Kienen staat deze avond op het programma. Om 20.00 uur gaan de balletjes weer rollen en er zijn mooie
prijzen te winnen.
Ook is er deze avond de mogelijkheid om op te geven voor de uitgaansdag op 3 juni.
De kienavond is alleen bedoeld
voor leden.

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
17 mei is er weer klaverjassen in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook u/jij bent welkom. De aanvang
is 14.00 uur.
Er wordt gespeeld om een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen
wordt begeleid door Floor van Engelen. Voor informatie is hij bereikbaar via 06-10498893.

Nog een schildpad in vijver
Aalsmeer - De schildpad in de Hornmeer is niet de enige die zich
staande houdt in de natuur. Hij heeft familie in Aalsmeer, want in de
vijver nabij gebouw Seringenhorst is nog een schildpad aangetroffen. Deze zit er zelfs misschien wel al langer. Volgens waarneemster
en fotograaf mevrouw Hofman leeft de schildpad hier al enkele jaren.
En iedereen maar denken dat de schildpad ieder van de Hornmeer
naar Zuid vertrekt en andersom. Het zijn er ‘gewoon’ twee.
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Personeelsdiensten Van Koppen
& Van Eijk opent deuren

Introductie van Legend bij
TFA in teken van neushoorn

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 16
mei opent Van Koppen & Van Eijk
Personeelsdiensten haar deuren in
Aalsmeer. Van Koppen & Van Eijk is
een internationale uitzendpartner
die voor het eerst startte voor zowel
opdrachtgevers als uitzendkrachten
op 4 augustus 2003. Fons van Eijk
trok door Polen op zoek naar mogelijkheden om aan de vraag te kunnen voldoen. Tegelijkertijd werd besloten om zelf ook een vestigingennetwerk in Polen op te zetten en ook
daar werd in 2004 weer een deur
geopend. Ook in Nederland zijn
vanaf 2004 wervingskantoren actief.
Na Rotterdam, Den Haag, Noordwijk, Pijnacker, Bleiswijk nu ook in
Aalsmeer.
Met deze nieuwe vestiging midden op het bedrijventerrein van
VBA Zuid wil Van Koppen & Van Eijk
het prachtige handelsgebied van
Aalsmeer en omgeving nog meer en
beter gaan voorzien van gekwalificeerd en betrouwbaar personeel.
Van Koppen & Van Eijk is lid van
de Vereniging van Internationale
Arbeidsbemiddelaars. Deze groep
uitzendbureaus streeft er naar om
op een sociaal verantwoorde manier mensen uit het buitenland die
hier tijdelijk werken, te begeleiden

Amstelveen - TFA introduceerde
tijdens de veiling van maandag 5
mei de roos Legend van New Holland Flowers uit Ol Kalou. Legend
is al langer op de TFA verkrijgbaar,
maar door de geringe aanvoer langzaam in de handel gebracht. Nu met
de hogere aantallen werd het volgens kweker Eric Doodeman van
New Holland Flowers tijd om dit
soort in de schijnwerpers te zetten.
Eric heeft de eerste opbrengst van
Legend overgemaakt aan zijn buurman Rhino Ark. Dit bedrag is ook
nog eens verdubbeld door de veredelaar van de Legend Interplant
uit Leersum. Rhino Ark is een park
waar neushoorns worden opgevangen. Op www.rhinoark.org staat beschreven wat ze precies doen en er
zijn ontzettend mooie foto’s te zien.
Johan Splinter koper van de Agora Groep, op de Hollandse veilingen
bekend als Floris, kocht de meeste stelen en drukte in het teken van

en onder te brengen. In 2006 heeft
Van Koppen & Van Eijk het daarbij behorende keurmerk SKIA weten te behalen. En onlangs is ook
de VCU certificering een feit geworden. Kortom; Van Koppen & Van
Eijk hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en kwaliteit en meent dat
dit slechts de basis is van een goede
samenwerking. Ook is het bedrijf 24
uur per dag bereikbaar en kunnen
klanten er op vertrouwen dat legaliteit volledig gewaarborgd wordt.
Het bedrijf heeft momenteel ruim
1200 uitzendkrachten werkzaam,
voornamelijk in het Westland, Oostland (B-driehoek, Pijnacker, Hoofddorp), Bollenstreek en Aalsmeer en
omgeving. De klantengroep bestaat
met name uit technische, bouw-,
handels- en agrarische bedrijven.
Geïnteresseerd in de dienstverlening
van Van Koppen & Van Eijk? Neem
dan contact op met projectmanager
Ineke Loogman, tel. 06-12134640 of
0297-363579. Ineke heeft jarenlange ervaring in de branche en kan
de dienstverlening van Van Koppen
& Van Eijk volledig op de behoefte toesnijden. Zij komt graag bij u
langs voor een oriënterend gesprek.
Verdere informatie op www.vankoppen-vaneijk.nl.

Voorjaarsactie van 13 mei t/m 13 juni

Doe de hoortest bij Ed Kriek
en win aankoopbedrag terug
Aalsmeer - Ed Kriek Optiek aan de
Stationsweg heeft op dit moment
een interessante actie. Altijd al uw
gehoor willen laten testen? Dan
bent u bij Ed Kriek en zijn team op
het juiste adres.
Want in de optiek, die naast brillen en lenzen uitstekende hoortoestellen verkoopt, kunt u een gratis
hoortest laten afnemen en daarna
kansmaken om het aankoopbedrag
van uw nieuwe bril of lenzen terug
te winnen!
Deze aantrekkelijke actie loopt van
13 mei t/m 13 juni. Wie de hoortest
doet, vult haar/zijn gegevens in op
een speciaal formulier.
Ook de uitslag van de test wordt
vermeld. Met dit formulier kunt u
meedingen naar het ‘winnende lot’
oftewel het volledig terugontvangen
van uw aankoopbedrag.
Het kan zijn dat u contactlenzen
heeft gekocht of een nieuwe bril...
toch aantrekkelijk om dit bedrag in

zijn geheel weer netjes terug te krijgen. Het enige dat u hiervoor hoeft
te doen dus, is de hoortest!
De actie bij Ed Kriek is ter ondersteuning van het promoten van
hoortoestellen.
Terwijl bekend is dat Ed Kriek goede
(zonne-)brillen van ‘klinkende’ merken verkoopt en tevens uitstekend
thuis is in contactlenzen, zal misschien niet iedereen op de hoogte zijn van het kwaliteitsaanbod van
hoortoestellen.
Met deze actie wordt dat nu eens
goed onder de aandacht gebracht.
En denk niet ‘ik ben nog te jong voor
een hoortest’.
Mensen van alle leeftijden kunnen
met gehoorvermindering te kampen
krijgen. Je komt er alleen achter met
een test...
Benieuwd of je/uw gehoor nog goed
is? Laat het testen! Ed Kriek, Stationsweg 2. telefoon 0297-320478.

YEP! Kindermode 2 jaar
Aalsmeer - YEP! Kindermode is
twee jaar actief in Aalsmeer. Wat
begon met een sprong in het diepe,
blijkt een groot succes te zijn. Vele inwoners uit Aalsmeer, maar ook
uit de omgeving, blijken YEP! in de
Dorpsstraat te hebben gevonden. Je
moet er even een keer geweest zijn
om te ontdekken wat deze kindermodezaak te bieden heeft, maar iedereen gaat enthousiast de winkel
uit met leuke aankopen.
YEP! verkoopt trendy kindermode
van goede kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen.
Door aan de rand van het centrum
te gaan zitten kan YEP! vriendelijke
prijzen hanteren en heel veel keuze bieden.
En dat is voor veel Aalsmeerders
een goede reden om even om te rijden. Voor jongens en meisjes in de
maten 92 tot en met 176 is er genoeg leuks te vinden. En ook dit seizoen heeft YEP! weer
een grote collectie badkleding hangen. Bikini’s met rokjes, badpakken,

zwembroeken en heel veel zwemshorts.
Maar ook leuke (stoere) kleding
voor naar school of een outfit voor
een feestje is hier te vinden. Er is
in de winkel een televisie en een
speelhoek en wie liever zonder kinderen komt mag binnen 1 week ruilen of terugbrengen.
Niet goed is geld terug bij YEP!,
dus geen gedoe met tegoedbonnen. Door deze service te bieden
heeft YEP! de afgelopen twee jaar
een grote vaste klantenkring opgebouwd.
Hiervoor wil YE P! haar klanten
graag bedanken en geeft nu 20 procent korting op de nieuwe collectie.
Ook is een afdeling outlet in de winkel waarvan de korting kan oplopen
tot 60 procent!
Nog nooit bij YEP! geweest? U bent
hierbij van harte uitgenodigd om in
de winkel te komen snuffelen en u
zelf te overtuigen van het aanbod.
YEP! Kindermode is te vinden in de
Dorpsstraat op nummer 46.

Gratis dagje ontspannen en
inspannen bij HealthCity
Aalsmeer/Kudelstaart - Op zondag 18 mei openen ruim dertig deelnemende HealthCity clubs
hun deuren voor de Top Santé Ladies Day ! Deze sportieve dag is
voor ladies only en wordt georganiseerd in samenwerking met de magazines Get in Shape en Top Santé. Het programma bestaat uit verschillende clinics, een lichamelijke
check en kennismaking met alle ins
en outs op het gebied van fitness
en groepsfitness. Sporten zorgt voor
meer energie, vermindert stress en
verhoogt de concentratie en het
zelfvertrouwen. De Top Santé Ladies
day is een mooie gelegenheid om te
ervaren wat met (groeps) fitness bereikt kan worden: afvallen, conditietraining of spieren trainen. Op deze
dag profiteert men bovendien van

het goede doel ook nog eens extra
hoog af. Namens TFA heeft het personeel van Agora Groep kunnen genieten van twee ovenverse, heerlijke slagroomtaarten. Agora Groep
koopt in voor eigen cash & carry ondernemingen in België (13) en
Frankrijk (7). Legend is een grootbloemige tweekleurige rode roos,
heeft een fantastische presentatie
en een uitstekend vaasleven. Inmiddels zijn twee mutanten gevonden
in de Legend: ‘Long Life’, wit met
een dieproze rand, en ‘Graffiti, licht
rood met donker rode strepen. Deze
zullen medio 2009 op de markt verschijnen. New Holland Flowers ligt
op 2.350 meter boven het zeeniveau
en 6 kilometer ten zuiden van de
evenaar, aan de voet van het Aberdares gebergte. De teeltomstandigheden zijn op deze locatie het gehele jaar goed. NHF voert bij TFA producten aan met een grote knopmaat
en een intense kleur.

Een ovenverse slagroomtaart voor inkoper Johan Splinter van de Agora
Groep.

een unieke aanbieding. Na inschrijving op www.topsante.nl is deze
dag voor zowel leden als niet-leden
gratis toegankelijk. Om niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk fit,
krachtig en zelfverzekerd te voelen,
kunnen geïnteresseerden ook kennismaken met verschillende workouts, zoals BodyBalance. Naast de
workouts kan men genieten van alle faciliteiten zoals zonnebank, sauna, stoombad en zwembad. Het programma begint om 10.00 uur. Vervolgens een lichamelijke check en
buikspierkwartier en aansluitend
een workshop fitness en kennismaking met groepsles/circuittraining.
Dit alles vindt plaats onder professionele begeleiding. Kijk voor meer
informatie en het programma per
club op www.healthcity.nl.

Biologisch steeds meer ‘mainstream’

Kudelstaartse schrijft boek
over biologische landbouw
Kudelstaart - De uit Kudelstaart
afkomstige Simone van den Ham
heeft het boek ‘Wens & Werkelijkheid’ geschreven. Het boek is een
studie naar de geschiedenis van de
biologische landbouw en voeding in
Nederland. Simone, die geschiedenis studeerde, heeft met haar boek
veel lof geoogst in de sector. Autoriteit op dat gebied Biologica-voorzitter Arie van den Brand vat het werk
van de auteur als volgt samen: “Een
fraai beeld van hoe de biologische
landbouw zich heeft ontwikkeld van
een ‘tegenbeweging’ (vanaf 1924)
tot een min of meer volwassen food
segment.” De persoonlijke betrokkenheid van Simone spreekt duidelijk uit de historische beschrijving,
aldus Van den Brand, die erg trots is
op het boek.
Simone studeerde in 2007 cum laude af aan de Vrije Universiteit op
haar scriptie ‘Tussen wens en werkelijkheid. Een geschiedenis van de
biologische landbouw en voedingsmiddelen in Nederland’. Het boek
is daarvan een bewerking. De Kudelstaartse raakte geïntrigeerd in
de geschiedenis van biologische
landbouw na de verhalen van haar
schoonouders die in 1979 een natuurvoedingswinkel begonnen. Hun
ideeën over gezonde en duurzame
voeding wekten zoveel belangstelling bij de studente dat ze haar volgende studiekeuze wist. Over biologisch is Simone veel te weten gekomen, zo niet alles wat in Nederland
over deze wijze van produceren en

consumeren bekend is. Zij sprak diverse mensen, autoriteiten op biologisch gebied, ploos de geschiedenis uit en gaat in haar boek in op de
ontwikkeling van biologisch in onze
samenleving. Dat we gewoon bij de
supermarkt biologische producten
kunnen kopen is iets waar menigeen niet dieper over nadenkt. Voor
sommigen is het kopen en eten van
‘biologisch’ een manier van leven,
een ander kiest alleen bepaalde biologische producten, bijvoorbeeld
fruit. Kosten spelen daarbij soms
een rol, maar onbekendheid met
het aanbod biologische producten
waarschijnlijk ook.

gisch geteeld en dat ligt nog onder
het Europese gemiddelde. Nederlanders zijn zeker nog wat huiverig
voor deze bewuste manier van eten
of leven. Maar een verandering ten
goede van biologisch leven is zeker
waar te nemen.
Welke waarde de mensen en bedrijven daaraan hechten, daarop gaat
Simone dieper in.
Feit is dat het ‘geitenwollensokken
imago’ van weleer volledig tot het

Simone van den Ham schreef een boek. over biologische landbouw en voeding.

Onder Europees gemiddelde
In eerste instantie denken we aan
biologisch voedsel maar denk eens
aan alternatieve brandstoffen, biologische boerderijen of het openen
van een biologische bankrekening.
De laatste jaren is er een ware trend
waar te nemen wat betreft milieubewuster leven.
Door de commercie wordt daar
flink op ingespeeld. Ook biologisch
consumeren is populairder geworden. Een goede ontwikkeling. Maar
schijn bedriegt want in cijfers gezien legt maar een klein deel van de
Nederlanders zich toe op biologisch
‘leven’.
In Simone’s publicatie is te lezen dat
slechts 1,9% van de totale Nederlandse consumentenbestedingen
aan biologische producten is. In de
landbouw wordt maar 2,5% biolo-

Wethouder geeft startsein voor
bouw bedrijfsverzamelgebouw
Aalsmeer - Wethouder Berry Nijmeijer heeft dinsdagmiddag 13 mei
met behulp van een graafmachine op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van een
bedrijfsverzamelgebouw aan de
Aalsmeerderweg 239. In een korte
toespraak gaf hij aan dat Aalsmeer
een ondernemend dorp is. Dat is
ook gebleken, want de laatste tien
jaar heeft Aalsmeer steeds in de top
tien van ondernemende gemeentes gestaan. Toch was de situatie
voor met name startende ondernemers slecht te noemen. De wethouder noemde het dan ook een goede zaak dat de komst van een bedrijfsverzamelgebouw hier verandering in gaat brengen en hij hoopt er
op dat het een broedplaats van creativiteit zal gaan worden in het verouderde tuinbouwgebied. Namens
Janssen en de Jong bouw mocht de
Stichting Aalsmeer Helpt een bedrag van 500 euro in ontvangst nemen. Het bouwbedrijf heeft de traditie zich maatschappelijk betrok-

verleden behoort en de biologische
teelt en consumptie steeds meer
‘mainstream’ zijn geworden. Oftewel: de term biologisch is geheel ingeburgerd en heeft een vast plekje in genomen in de moderne maatschappij.
Het boek kan besteld worden via internet op de website www.springmedia.nl/wensenwerkelijkheid Reacties gaarne naar: scvandenham@
hotmail.com

ken te voelen op de plaats waar zij
werkzaamheden verrichten en hebben, na overleg met de gemeente
Aalsmeer, gekozen voor deze nog
jonge stichting.
De nieuwe gebouwen, bestaande
uit respectievelijk tien en zeventien

bedrijfsunits, zijn gelegen op het in
ontwikkeling zijnde industrieterrein
‘Oosteinder Hof’ aan de Aalsmeerderweg 239.
Naar verwachting worden de units
medio 2009 opgeleverd. De invulling van de units is even variabel als

het soort bedrijven dat belangstelling toont voor een unit in een bedrijfsverzamelgebouw. De bedrijfsunits zijn bijvoorbeeld te gebruiken
als werkplaats, opslagruimte of bedrijfsruimte.
In grote lijn zijn het veelal kleine
ambachtelijke bedrijven of doorstarters die in de huursfeer of vanuit huis zijn begonnen en nu de mogelijkheid hebben een eigen pand
te kopen. Informatie is te verkrijgen
bij Mantel Makelaars in Aalsmeer
en Brockhoff bedrijfsmakelaars uit
Amstelveen.

pagina 20

Kür op muziek bij jarige
manege Funny Horse
Aalsmeer - Op een super zonnige tweede pinksterdag werd er bij
manege en rijvereniging Funny Horse wederom een evenement georganiseerd in het kader van het 20
jarig bestaan. Voor pensionklanten
en K.N.H.S. leden van de vereniging
stond een kür op muziek op het programma. In de weken voorafgaande aan de grote dag werd er druk
geoefend. Alleen, als duo of zelfs
met zijn vieren, alles kwam voorbij.
Ook was iedereen verkleed in het
thema wat bij de muziek paste. Jurylid Raymond had het er behoorlijk moeilijk mee, want iedereen had
erg zijn best gedaan om er zo mooi
mogelijk uit te zien en de muziek zo
goed mogelijk passend te maken.
Uiteindelijk werden er drie prijswinnaars bekend gemaakt. Alle deelnemers ontvingen een diploma en
een herinnering. Het was een zeer
geslaagde dag. Op naar de volgende activiteiten! Op 25 mei mogen alle kinderen op de foto met hun lie-

Zondag opening bijenstal

Kangoeroerace en schapen
scheren op Boerenveugd

velingspaard, op 23 mei is de tweede K.K.H.S. wedstrijd op het gras en
op 15 juni staan de clubkampioenschappen op het programma. Meer
dan 100 kinderen zullen hun kunnen aan de jury en de toeschouwers
tonen. Voor informatie kunnen geïnteresseerden de website bezoeken.
www.funnyhorse.nl
Uitslag
De eerste prijs bij de kür op muziek is gewonnen door Daphne Weverling - Pietje /Samantha Wakker
– Carolientje, met een kur verkleed
als clowns. Zij zullen tijdens de
clubkampioenschappen de winnende kür nogmaals rijden. De tweede
prijs is uitgereikt aan Jessica Poelman - Snuitje /Chanel Boon - Isabel
met een kür verkleed in Volendamse
klederdracht op de muziek van Jan
Smit en Nick en Simon. En de derde
prijs is gewonnen door Thanysha
du Prie - Goofy /Laura Breetvelt als
bruiden op Disneymuziek.

Slottoernooi minivolleybalcompetitie in de Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei is het
laatste competitietoernooi van de
jongste volleybaljeugd in sporthal
de Bloemhof. De laatste jaren wordt
het seizoen na een reeks van negen toernooien in de gehele regio
in Aalsmeer afgesloten. De Bloemhof is namelijk een van de weinige sporthallen in het rayon Haarlem, waar op negen volleybalvelden
gespeeld kan worden. Dit is nodig,
omdat in totaal 68 teams op vier verschillende niveaus meedoen.
Het circulatie mini-volleybal (CMV)
voor kinderen in de basisschoolleeftijd groeit de laatste jaren sterk. De
kracht van het spel is, dat ieder kind
op zijn of haar eigen niveau kan
spelen. Het aantal balcontacten is
hoog, omdat een team uit slechts
vier spelers bestaat. Wanneer een
speler zich nieuwe vaardigheden
heeft eigen gemaakt, dan kan hij of
zij weer een stapje hoger. Zaterdag
zijn de kinderen, die niveau 4 spelen het eerst aan de beurt. Hierbij
moet de tweede bal na de pass gevangen worden. De gevangen bal
wordt daarna meteen weer in één
vloeiende beweging opgegooid en
door een teamgenoot over het net
gespeeld. De wedstrijden beginnen
om 9.30 uur en de finales zijn om
12.00 uur.
In de middag zijn vanaf 12.30 de
oudste (niveau 6) en de jongste kinderen (niveau 2 en 3) te bewonderen. De finales zijn om 15.00 uur. Het
spel van de jongsten is erg intensief,
omdat iedere keer als de bal het net
passeert door het hele team doorgedraaid moet worden. De bedoeling is, dat het veld van de tegenstander leeggespeeld wordt. Iedere
keer als een speler een fout maakt,
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dan moet dit kind het veld verlaten.
Het team kan de verloren spelers terugverdienen, maar slaagt daar lang
niet altijd in. Als ook de laatste speler van de tegenstander is weggespeeld, dan krijgt het andere team
een punt. Alle spelers keren daarna
weer terug in het veld en wordt er
gestreden voor de volgende punt.
De oudste kinderen spelen het volleybal, zoals iedereen dat kent. Een
extra regel is dat de bal altijd in drieën gespeeld moet worden. Hiermee
wordt het zogenaamde pingpongen (de bal in een keer over het net
spelen) voorkomen. Voor de dertien
teams, die meedoen aan niveau 6,
staat nog meer op het spel, dan het
kampioenschap van het rayon Haarlem. De twee het hoogst eindigende teams zullen worden afgevaardigd naar het regiokampioenschap,
dat volgende week gehouden wordt.
De winnaars daar mogen meedoen
aan het Nederlands Kampioenschap. Het Aalsmeerse Oradi/Omnia doet zaterdag mee met teams
op alle niveaus. Bij dit ‘thuistoernooi’ zullen de groen-witten er alles aan doen om in de prijzen te vallen. Uw aanmoedigingen zijn hierbij welkom. Voor kinderen, die volleybal leuk lijkt, een mooie gelegenheid om te zien hoe het spel gaat.
Kom dus gerust kijken, want na de
zomervakantie zullen er weer nieuwe volleybalgroepen van start gaan.
Bij voldoende animo zal ook een ‘filiaal’ in Aalsmeer-oost geopend
worden. Tot nog toe waren er alleen in de Proosdijhal op dinsdag en
donderdag CMV-trainingsgroepen.
U kunt hiervoor bellen met Yvonne
Bus, tel.: 0297-329323 of Frits van
der Zee, tel.: 0297-329682.

Daniëlle Bubberman samen met presentator Gerard Joling.

Vrijdagavond 20.30 uur op SBS6

Daniëlle in live-show van
‘Holland’s got Talent
Aalsmeer - Ritmisch gymnaste/acrobate Daniëlle Bubberman
is morgenavond, vrijdag 16 mei, te
zien in de live-show van het SBS6programma ‘Holland’s got Talent’.
De presentatie is in handen van Gerard Joling. In de auditierondes van
het populaire programma mocht
heel Nederland elk denkbaar talent
laten zien aan het publiek en de jury, bestaande uit Henkjan Smits, Patricia Paay en Robert Ronday. Verrassende, hilarische, schrikbarende,
soms waardeloze, maar zeker ook
een aantal adembenemende acts
kwamen in de maand april wekelijks
voorbij op de televisie. Van al deze
acts zijn er uiteindelijk slechts 30
overgebleven. Op 2, 9 en 16 mei laten telkens tien van de geselecteerde kandidaten in de live-show hun
verfrissende act zien in de hoop één
van de zes finaleplaatsen te veroveren. De grote finale van “Holland’s
got Talent” vindt plaats op 30 mei
en de uiteindelijke winnaar verdient
een optreden in het Kerstcircus in
Carré. De 14-jarige Daniëlle uit Kudelstaart maakte in de auditieronde
grote indruk op de jury en het publiek met een act als slangenmeisje in tissu, lange doeken in de lucht.
De monden van de jury vielen letterlijk open. Jurylid Robert Ronday, directeur van Circus Renz , was spra-

keloos en zeer verbaasd en verrast
dat een Nederlands meisje in staat
was om zo’n bijzondere act te laten
zien. Een verrassing voor Daniëlle,
die geen idee had dat haar act tot
een staande ovatie van de jury en
het publiek zou leiden. Ook na de
uitzending waren de reacties overweldigend: haar filmpje op YouTube is al ruim 30.000 keer bekeken
en Daniëlle’s hyves stroomt dagelijks vol met leuke ‘krabbeltjes’ en
berichtjes. Morgenavond is Daniëlle opnieuw op de buis te bewonderen, deze keer live. Samen met Marley Eltz van Corpus Acrobatic Theatre heeft ze de afgelopen weken
hard gewerkt aan een totaal nieuwe
act met opnieuw een prachtige choreografie. Wat ze precies gaat doen,
wil Daniëlle niet verklappen, wel wil
ze kwijt dat het weer een bijzondere vorm van luchtacrobatiek is. “Ik
heb er heel erg veel zin in, heerlijk
om weer iets heel anders te kunnen laten zien”, aldus Daniëlle. Maar
liefst 24 fans, bestaande uit familie
en vrienden, komen haar morgenavond aanmoedigen in Studio 24 in
Hilversum.
“Nu maar hopen dat er veel kijkers
thuis voor me gaan stemmen door
te sms-en of te bellen, want een finaleplaats zou ik helemaal geweldig vinden!”

Aalsmeer - Zondag 18 mei wordt
in het kader van haar 15-jarig bestaan de mondiale tour op kinderboerderij Boerenvreugd vervolgd.
Dit keer staat Australië prominent
op de kaart. Die middag is er een
kangeroerace uitgezet. Tijdens de
race komen de kinderen langs het
koraalrif Great Barrier Reef, Sydney,
de Aboriginals en vele koala’s.
De schapen op Boerenvreugd worden deze dag geschoren. Dit is toch
wel spectaculair. Ook kinderen kunnen schapen scheren. Hiervoor
komt speciaal het ballonschaap
voor een dagje op de kinderboerderij. Verder zijn er nog leuke dingen
te doen als schaapjes knutselen en
het balgooischaapjes-spel. Ook kan
er weer kennis gemaakt worden het
een heuse spinster.
Mevrouw Ellen Touwslager geeft demonstraties en kan er alles over vertellen. Zij verkoopt allerhande wollen truien, vachten en sloffen. Stichting Ons Tweede Thuis staat met een
kraampje waar zeepjes, keramiek en
houten voorwerpen verkocht wor-

den. De opbrengst van dit alles gaat
naar de kinderboerderij. Imker Roel
Naber staat weer met een stalletje waar allerlei honingproducten te
verkrijgen zijn.
Nieuwe bijenstal
De oude bijenstal was 15 jaar oud
en was hevig aan vervanging toe.
Houtrot en dergelijke deden ijverig hun werk. Daarom is er de afgelopen maand door vrijwilligers van
de boerderij hard gewerkt aan het
bouwen van een nieuwe bijenstal.
Burgermeester Pieter Litjens komt
rond 12.00 uur zondag de nieuwe
stal openen. Hij krijgt hiervoor een
echt imkerpak aan om diverse stekeligheidjes te voorkomen. Om de
opening extra feestelijk te maken
zal het poppenkast team meerdere malen een verhaaltje van Maja
de Bij spelen. De activiteiten vinden
plaats tussen 11 uur en 15 uur. De
entree is zoals gebruikelijk bij activiteiten weer gratis. Het spaarvarken lust uiteraard wel wat. Zie verder www.boerenvreugd.nl.

Jozefschool bekijkt keuken
van Oude Veiling-restaurant

Gratis jeugddisco Bon Ami
Aalsmeer - Vrijdag 23 mei wordt
er weer een disco georganiseerd
voor de jeugd vanaf 12 tot en met
15 jaar in discotheek club Bon Ami.
De welbekende jeugddisco wordt
mede georganiseerd door Wijkraad Hornmeer vanwege hun 40 jarig bestaan. Het jubileum wordt onder andere gevierd met gratis entree voor iedereen die woonachtig
is in de Hornmeer. Wie het strookje
van de in de wijk verstuurde flyer inlevert, krijgt ook nog eens twee gratis consumptiebonnen van de wijkraad. Het strookje van de flyer dien

je voor vrijdag 23 mei ingeleverd te
hebben op de Roerdomplaan 46 of
48. Heb je zin in een gratis swingende disco-avond? Kom dan vrijdag 23
mei naar discotheek Bon Ami in de
Hornmeer.
De aanvang is 20.00 uur en de avond
zal om 23.00 afgelopen zijn.
Je kunt tot 21.00 uur naar binnen
komen. Er wordt binnen niet gerookt en er wordt geen alcohol geschonken. Tevens dien je een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.
Voor meer informatie kun je terecht
op de website: www.bonami.nl

Ruim 900 kinderen op de velden

Vrijdag tiende Poul Spring
in ’t Veld toernooi bij RKAV
Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei om
19.00 uur gaat voor de tiende keer
het Poul Spring in ’t Veld toernooi
bij RKAV aan de Beethovenlaan
van start. Op deze avond spelen de
teams van de D1-poule. Normaal
gesproken wordt het Poul Spring in
’t Veld toernooi gehouden op zaterdag voor de gehele D-E- en F-jeugd,
maar in verband met de aanleg van
het kunstgrasveld, is er één veld niet
bespeelbaar. Op zaterdag 17 mei

volgen vanaf 9.00 uur eerst de F-pupillen, daarna de E-pupillen en de rij
wordt gesloten door de overige Delftallen. En alsof dat nog niet genoeg is, strijden op zondag 18 mei
de B- en C-junioren om de hoogste
eer. In totaal zullen op deze drie dagen tachtig teams/elftallen in actie
komen en dat zijn ruim 900 kinderen die op en rondom de velden van
RKAV te vinden zijn! Wie een kijkje
wil komen nemen, is welkom!

Aalsmeer - De leerlingen van groep
3 en 4 van de Jozefschool hebben
vorige week een bezoek gebracht
aan het restaurant de Oude Veiling.
Een kleurrijke rij met kinderen liep
door het dorp.
Gingen zij naar de bibliotheek? Nee,
zij liepen een deur verder en gingen het restaurant in. Voor sommige kinderen was dit de eerste keer
dat ze in een ‘echt’ restaurant kwamen. Een mooi gedekte tafel met limonade en ballonnen stond al op ze
te wachten. Omdat de juf jarig was,
was er ook nog voor iedereen een

stukje appeltaart met een kaarsje. Nadat de meeste vragen aan de
kok en ober gesteld waren, mochten de jongens en meisjes de keuken bekijken. Hier vielen de monden open. Zo veel borden, pannen
en spullen. Ze zagen een koude en
een warme kant en voelden aan de
warmte lampen, maar de meeste indruk maakte toch wel de snelle afwasmachine en de koelkast waar je
bijna met de hele klas in kon staan.
Met een volle buik en een ervaring
rijker vertrok de klas een uur later
weer naar school.
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Zaterdag topwedstrijd bij
ZABO speelronde 21
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 17 mei
voortgezet met de 21e speelronde
van het huidige seizoen. Op het programma staat onder andere de topper tussen Mantel Makelaars tegen SuperFly oftewel de nummer
één van de ranglijst tegen de nummer twee. Er wordt komend weekend gezaalvoetbald in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg in Oost.
Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Het wedstrijdprogramma ziet er
als volgt uit: Om 18.35 uur Easy Beveiliging tegen Accon. Om 19.20 uur
LEMO tegen Piller Sport. Om 20.05

Voetbalcompetitie

RKDES op laatste moment
uitgeschakeld door Hoogland

uur Mantel Makelaars tegen SuperFly. Om 20.50 uur De Jet Set BV tegen Könst en om 21.35 uur tenslotte The Underdog tegen Sportcafé de
MiDi’s. Het team van DGL is vrij voor
speelronde 21. Na zaterdag 17 mei
volgt er nog één speelavond van de
ZABO zaalvoetbal. De slotronde is
op zaterdagavond 24 mei, eveneens
in sporthal de Bloemhof. Voor algemene informatie over de ZABO en/
of aanmelden nieuwe zaalvoetbalteams, bel: 0297-328046. Ook personen die geïnteresseerd zijn in het
bekleden van een bestuursfunctie
(voor het nieuwe seizoen) kunnen
bellen naar genoemd telefoonnummer.

Grote opkomst bij eerste
tijdrit van VZOD

Rick Fransen, Alex Adema en Joris Voorn gaan volgend seizoen in de vierde
divisie van de DORA spelen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

John en Nick in halve finale
Kudelstaart - Voor Mimoun Haouli is in zijn huidige vorm niets onmogelijk.
Op vrijdag 2 mei was Mimoun geweldig op dreef. In de winnaars ronde
werden Pascal Kuilboer, Ruud Hogendoorn en Michael de Vries geofferd voor de aspiraties van Mimoun.
In de halve finale was Mimoun ook
te sterk voor Nick Dekker. Jammer
voor Nick, maar laatstgenoemde
benadrukte door deze halve finale
plek maar weer eens dat hij niet te
onderschatten is. Het spel van Nick
kenmerkt zich door wisselvalligheid,
maar daar waar sprake is van diepe
dalen is ook sprake van hoge pieken.
Nick vestigt zich door het halen van
deze halve finale positie in de top
10. Mimoun stoomde door naar de
finale en vond daar een geconcentreerde Rob Broekhof tegenover
zich. Rob was zojuist als een wervelwind door het winnaars schema
gegaan. Letterlijk en figuurlijk, want
als je de werpstijl van Rob analyseert dan merk je op dat hij zeer
snel gooit. Je kunt het bijna niet bij
kijken. Rob had in de halve finale afgerekend met John Kater. Dat John
in de halve finale stond werd gezien
als een verrassing.
Dit is het, als je de statistieken bekijkt ook wel een beetje. Maar John
is ervaren. John dart al 150 jaar en
kent het klappen van de zweep. Tegen de overwinningsdrang van Rob
was hij echter niet opgewassen.
Desondanks een prima prestatie
van John Kater.
De finale was van hoog niveau. Met
maar liefst drie keer de maximale
score van 180 voor Rob Broekhof.
Uiteindelijk stond er om 00.15 uur
een 4-2 eindstand in het voordeel
van Rob Broekhof op het schrijfbord.
Rozen van de firma Barnhoorn waren voor de finalisten. De fles Scone
was, zoals vorige week beschreven,
voor Tom Keijzer.
De finish van 170 was fenomenaal
en leverde hem het gewilde flesje
Scone bier op.

Trouwe bezoekers
Naast de vele ‘nieuwe’ deelnemers
vandaag melden zich ook iedere week de trouwe bezoekers van
Poel’s Eye. Bezoekers die maar weinig met naam en toenaam worden
genoemd.
Dit laatste omdat toernooien winnen
nu eenmaal een bijna onmogelijke
opgave is. En zoals zo vaak worden
nu juist die winnaars bejubeld. Toch
is het goed om eens stil te staan bij
deze grote groep trouwe bezoekers
die elke twee weken gewoon een
gezellige avond beleven.
Neem bijvoorbeeld Bertus Krijgsman, een hondstrouwe bezoeker,
en bovenal een sportieve en geïnteresseerde persoonlijkheid. Altijd gezellig om met Bertus in de poule te
spelen. Vrijdag was hij op dreef. Pas
bij de laatste 16 deelnemers van het
beloften schema vond Bertus zijn
waterloo.
Ook Rick Fransen met zijn vrienden,
elke week paraat. Vrijdag werd Rick
pas in de halve finale van het beloften schema verslagen. Een knappe
prestatie.
Rick gaat komend jaar samen met
zijn vrienden Joris Voorn, Alex
Adema en Jeroen Verhaar spelen in
de vierde divisie van de DORA. Zij
hebben het dartteam ‘Dart It Out’
opgericht. Thuisbasis is het Ford
in de Kwakel. Het zal een gezellige
boel worden.
Stand bij heren: 1. John Buis 2.
Ben Blokhuizen (verschil 1 punt!) 3.
Floortje van Zanten 4. Mimoun Haouli 5. Dennis Meijer 6. Danny Zorn
7. René Kruit en Tim Maas 9. Chris
de Stoffer 10. Nick Dekker. Stand bij
dames: 1. Margreet Nijp 2. Marieke van Zanten 3. Petra Olijerhoek en
Jolanda Heysteeg 5. Ireen van Graas
6. Louise Jurka 7. Corina Monsees 8.
Henny Taal 10. Daisy den Hollander
en Angelique Maarse
De volgende speelavond is op vrijdag 16 mei. Inschrijving sluit om
19.45 uur. Voor meer informatie zie
www.poelseye.nl

Zomerbridge in Leimuiden
Leimuiden - Bij Partycentrum Keijzer in de Dorpsstraat 30 te Leimuiden organiseert Bridge ‘86 van 19
mei tot en met 18 augustus iedere
maandagavond zomerbridgedrives.
Er wordt om 19.45 uur met spelen
gestart en u kunt zich vanaf 19.15
uur aan de zaal inschrijven.
De kosten bedragen 4 euro per
paar. Iedere maandagavond valt er
voor de winnaars en twee andere te
bepalen paren een fles wijn te verdienen.

Voor de slotdrive op 25 augustus,
met diverse prijzen voor iedereen,
plaatsen zich de nummers één van
elke lijn en diegenen die vijf keer
zijn geweest.
Ook beginners zijn van harte welkom, omdat er voor hen een aparte lijn is.
Informatie is in te winnen bij Truus
van der Meer, tel. 0172-508936 of
Nico Tas, tel. 0297-363343. Op de
maandagen 21 en 28 juli is er geen
bridgen.

Jeugdmiddag in The Beach
Aalsmeer - Zondag 18 mei kan de
jeugd van Aalsmeer Oost een rondje komen sporten in The Beach aan
de Oosteinderweg.
Voor 1 euro kunnen de jongens en
meiden beachvolleyballen, fitnessen, zelfverdedigingles krijgen en

aan hun conditie werken. Ook krijgen de sportievelingen twee consumptiemuntjes. De jeugdmiddag is
van 16.00 tot 18.00 uur. Neem korte
broek, t-shirt en handdoek mee en
ga lekker sporten. Je bent van harte welkom.

Kudelstaart - Donderdag 8 mei is
de eerste tijdrit van het nieuwe fietsseizoen verreden. De oorspronkelijke planning was twee weken geleden, maar door de slechte weersomstandigheden was deze rit tegen
de klok uitgesteld.
De te rijden afstand was 8,7 kilometer bij dit keer prachtig zonnig weer
met een temperatuur van 22 graden en behoorlijk veel wind. Met 18
deelnemers was er een goede bezetting. Eén voor één, met tussenpozen van 30 seconde gingen de
VZOD-ers van start.
De indeling was zodanig gemaakt
dat stayeren niet mogelijk was. Een
ieder moest het parcours op eigen
kracht volbrengen.
Dat de jeugd elk jaar sterker wordt,
bleek ook nu weer. De twee snelste
tijden werden neergezet door Jordy Buskermolen en Erik Eveleens.
Met een gemiddelde snelheid van
rond de 40 km/u legden zij het parcours af. Zeer kort daarachter finishte Mark van der Broek met een
minimale voorsprong op Jan-Willem

Hansen en Daan Keessen, die precies dezelfde ( handgeklokte) tijd
neerzetten.
Bij de nieuwkomers vielen vooral Pieter de Jong (met een mooie
zevende snelste tijd) en Jan Blom
(de achtste tijd) op. Voor de insiders was dit geen verrassing, gezien
hun goede presteren op de normale fietstrainingen. Ook de dames lieten zien dat zij al de nodige kilometers in de benen hadden. Michelle Buskermolen presteerde naar behoren, maar moest toch een paar
tellen toegeven op de geroutineerde Ria Bosman. Verder werd er dit
keer nog een heuse generatiestrijd
geleverd.
Eline van der Zwaard wist vader Arie
dit keer met een 32 seconde snellere tijd nog te kloppen. Of dit in de
toekomst zo blijft, valt nog te bezien.
Arie reed voor de eerste maal het
parcours en zal in de volgende edities zijn krachten zeker beter weten
te verdelen.
Op www.stgvzod.nl is de volledige
uitslag te vinden.

Kudelstaart - RKDES is er niet in
geslaagd de volgende ronde te halen van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Afgelopen donderdag was de uitwedstrijd in en tegen Hoogland. Net als
Des hadden zij een uitstekend slot
van de competitie gekend wat voor
hen ook een periodetitel opleverde.
Hoogland bleek een technisch goede jonge ploeg te zijn en zij had ook
zeker het eerste half uur het beste van het spel met twee uitstekende spitsen die steeds vanaf het middenveld van ballen werden voorzien.
Na een klein kwartiertje viel de eerste goal, uit een corner werd de bal
binnen geschoten door Eijbergen,
1-0 en na 25 minuten kwam al de 20 op het bord. Heiderveld werd de
diepte in gestuurd en zijn lob over
keeper Ivo Peeters betekende 2-0.
Smet op de wedstrijd was wel dat
de scheidsrechter zich zelf veel belangrijker vond dan de spelers. Hij
gooide aan beide kanten met kaarten om werkelijk helemaal niets.
Twee lekker aanvallende ploegen,
prachtig weer, 400 man publiek en
deze man geeft geel en zelfs rood
aan Jeffrey Stravers om helemaal
niets, dus de tweede helft speelde
RKDES ook nog met tien man. Nick
Spaargaren kreeg nog een dot van
een kans in de eerste helft, maar zijn
inzet ging over.
In de tweede helft, met dus tien man,
kwam Des toch beter in de wedstrijd, maar helaas viel de goal aan
de verkeerde kant, een aanval over
links werd bij de tweede paal binnen gelopen door wederom Eijbergen, 3-0. Bart-Jan vd Jagt maakte er
met een fraaie vrije trap 3-1 van en
Des was terug in de wedstrijd.
Maar over marchanderen van de
scheidsrechter gesproken. De doorgebroken Roald Pothuizen werd
binnen de lijnen onreglementair gestuit, maar de enige keer dat een
kaart wel op zijn plaats was geweest

bleef die nu op zak en hij legde de
bal er zelfs buiten! In plaats van dus
een pingel counterde Hoogland
naar 4-1 en de wedstrijd leek beslist, maar in blessure tijd maakte
Mishon Bucuclar na een kopbal van
Roald Pothuizen op de lat er nog 42 zodat de terug wedstrijd nog alle
kansen bood. Tweede Pinksterdag
moest het gebeuren, heerlijk weer,
gelukkig een ander arbitraal trio,
twee ploegen die willen voetballen,
dus wederom alle ingrediënten om
er een spannende fraaie pot van te
maken. Des startte met een bliksem
goal, want al in de eerste minuut
wist Roald Pothuizen de bal uit een
onmogelijke hoek binnen te schieten, 1-0. De plaatselijke Fc dicteerde het spel en eigenlijk was Hoogland geen schim meer van afgelopen donderdag. In de dertigste minuut kopte Robin van de Steeg fantastisch een corner binnen wat leidde tot 2-0 en alles was weer gelijk.
De uitgemaakte goals tellen namelijk niet dubbel in zo’n geval. Pas vlak
voor rust wist Hoogland voor de eerste keer echt gevaarlijk te worden,
maar de lage schuiver werd gekeerd
door Ivo Peeters, rust dus 2-0.
In de tweede helft liet Hoogland zien
dat ze toch veel beter konden dan
dat ze in de eerste helft hadden laten zien, maar het dient ook gezegd
dat de twee creatieve middenvelders van Des, Eddy Jansen en Mark
Pothuizen, geblesseerd van het veld
moesten en Roald er ook niet fris bij
liep. Het bleef dus heel spannend,
want ook na 90 minuten stond de
2-0 nog op het bord en dat zou dus
penaltys betekenen, maar het noodlot sloeg voor Des toe.
In de 92ste minuut een vrije trap van
Hoogland en deze werd pardoes in
eigen goal gekopt, heel sneu natuurlijk! Kortom Hoogland gaat door en
gaat het nu opnemen tegen CTO’70.
Eppo

Geniep zit in staart voor
schakers Aalsmeer
Aalsmeer - De voorlaatste ronde
van clubcompetitie stond vrijdag bij
Schaakclub Aalsmeer op het programma. Wie heeft de langste adem
en gaat voor de prijzen.
Zo moet Hans Pot een grote achterstand op Bart Auee goed maken
om nog de eerste prijs in de B groep
te pakken. Tegen Gerrit Harting is
het echter moeilijk punten pakken.
Hans: “In het begin ging het helemaal verkeerd. Een stuk en een pion achter. Op een gegeven moment
dacht ik: Ik kan maar beter opgeven! Het was eigenlijk wel een beetje genant”.
Of Hans hiermee doelt op zijn eigen openingsspel of de miraculeuse ommekeer in de partij blijft nog
de vraag. Feit is echter dat het Gerrit was die met lege handen bleef
staan… Dat het geniep in de staart
zit, bleek ook bij de partij tussen
Thierry Siecker en Amadshah Ebadi. Hoewel Ebadi niet de minste is
liet Thierry hem alle hoeken van het
veld zien.
Met ongeveer het halve bord voorsprong kon Thierry rustig gaan zoeken naar de killer. Eventjes een
schaakje tussendoor, dan nog even
dat paard meesnoepen, oeps, pat!
Jos Bakker liet zich niet van de wijs
brengen en won voor de vierde keer
op rij. Door al deze dramatiek zijn
er nog drie kanshebbers op de B
kroon: Hans en Bart en Clemens
Koster die eindelijk weer eens een
puntje pakte.
Ron Klinkhamer is door zijn verliespartij van vrijdag kampioen geworden in de C poule! Eigenlijk komt
het meer door het verlies van laatst
overgebleven concurrent Rob van
Haaften, waardoor Ron niet meer te
achterhalen is.
Door zijn winst op Ron is Arie Spaargaren wel de voornaamste kandidaat voor de derde periodetitel met
5 punten uit 8 partijen.
In de strijd om de derde plek in de

A poule vochten Joran Donkers en
Vincent Jongkind vrijdag een waar
titanengevecht uit. Vincent blufte zich met wit naar een klein voordeeltje.
Hij liet pardoes een pion ongedekt
staan, maar deze zag er zo vergiftigd uit dat Joran niet toe durfde
te happen. Hierdoor kreeg Vincent
wat overwicht, maar moesten beiden zeer nauwkeurig spelen. Vincent wist een mooie vrijpion te creëren, maar moest een waar mijnenveld overbruggen om naar de overkant te komen.
Joran zette de ene valstrik na de andere, welke Vincent ternauwernood
kon ontwijken. Een geniepige bermbom kostte echter de kostbare vrijpion, waarna het Joran was die de
dingen dicteerde. Gedistingeerd dirigeerde hij zijn pionnen naar de
overkant, waar de overwinning hem
op wachtte. Hij neemt hierdoor de
derde stek over en is bij een overwinning in de slotronde zeker van
het podium.
tussenkop: Snelschaken en zomercompetitie
Slotronde
Vrijdag is de slotronde. De week
erna de afsluiting van het winterseizoen met het Open Snelschaak
Kampioenschap van Aalsmeer.
Thuisschakers en leden van een andere club zijn van harte welkom. 10
ronden, 5 minuten per persoon per
partij. De toegang is gratis, de bar is
open en gezelligheid alom!
Dat geldt zeker ook voor de zomercompetitie, die de week erop begint. Iedereen speelt dan twee partijen van 45 minuten bedenktijd tegen dezelfde tegenstander met wisseling van kleur. Iedereen die een
partij mee wil spelen is van harte
welkom in het Stommeerkwartier
aan de Baccarastraat 15. Zie voor
meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl

Mirjam van Ouwerkerk heeft zich weten te plaatsen voor het NK.

Atletiek: AV Aalsmeer

Mirjam en Jordi de snelsten
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werden in Hoorn de Flynth (voorheen LTB) recordwedstrijden gehouden met onder andere deelname van een flink aantal Nederlandse toppers, zoals Rutger Smith,
Guus Hoogmoed, Adrienne Herzog
en Michel Butter.
Ook een drietal AVA junioren waren toegelaten tot deze sterk bezette wedstrijd, Jasper Bras (400 meter
horde), Jordi Baars (1.500 meter) en
Mirjam van Ouwerkerk (800 meter).
Jasper moest zich helaas afmelden
aangezien hij na een aantal dagen
ziek zijn nog niet fit genoeg was.
Het feit dat Mirjam nu al tot deze wedstrijd werd toegelaten mag
zeer opmerkelijk genoemd worden,
aangezien zij pas een aantal maanden serieus aan atletiek doet. Dat
geeft dus aan dat zij in een vrij korte tijd een zeer goed niveau heeft
behaald.
Mirjam liep de 800 meter bij de dames en deed dat prima. Tussen dames die al jaren voor deze afstand
trainen wist zij zich prima staande
te houden. Mirjam finishte uiteindelijk als vierde in een keurige tijd van
2.23.97 min., net boven haar persoonlijk record dat zij een week eerder had gelopen.
Met dit persoonlijk record heeft zij
zich ook weten te plaatsen voor het
NK junioren dat eind mei in Groningen wordt gehouden.
Ook Jordi deed het uitstekend. In

een mannenrace wist ook hij zich
prima te handhaven en verbeterde
zijn persoonlijk record met ruim zeven seconden. Jordi kwam uiteindelijk tot een mooie tijd van 4.14.64
min..
Een dag later kwam Jordi opnieuw
tot een persoonlijk record en wel
bij de ‘Battle of the B’s’, een sterke
wedstrijd voor B junioren in Amsterdam. Jordi liep daar een 3.000 meter
in een goede tijd van 9.30.54 min. en
een tweede plaats.
Met deze tijden heeft ook Jordi zich
weten te plaatsen voor de 1.500 en
de 3.000 meter op het NK junioren.
Tevens aanwezig in Amsterdam was
B-juniore Danielle van Eenennaam.
Danielle draait tot op heden een prima baanseizoen en kwam ook dit
keer weer tot een persoonlijk record. Zij liep een snelle 100 meter
horden in 18.00 sec..
Bij deze wedstrijd beproefde Tom
Metzemaekers zijn geluk op de 400
meter horden. Tom was helaas niet
helemaal fit en kwam daardoor helaas niet tot een persoonlijk record.
Toch mocht zijn tijd van 65.15 sec.
nog alleszins redelijk genoemd worden.
Naast Mirjam en Jordi hebben ook
Tom en Jasper zich naar alle waarschijnlijkheid weten te plaatsen voor
het NK.
Met C-meisje Maaike Witpeerd is
AVA dan met maar liefst vijf junioren
aanwezig op dit NK.
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Zondag weer Aalsmeerse
midgetgolf kampioenschappen
Aalsmeer - Zondag 18 mei organiseert Midgetgolfclub Aalsmeer voor
de 29ste maal het Open Aalsmeerse
Kampioenschap voor leden van de
vereniging en recreanten.
Op de baan in sportpark Hornmeer
aan de Beethovenlaan 116 start om
10.00 uur deze wedstrijd over dir
omlopen van 18 holes. Recreanten spelen met een lid mee voor de
klassering. Kosten 3 euro per deelnemer. Opgeven kan bij de baan,

P.V. De Telegraaf

Eerste prijzen voor duiven
van Van de Wie en Van Dijk

telefonisch via 0297-240433 of bij
wedstrijdleider Gerrit Splinter, tel.
0297-329919. Deelnemers worden
verzocht om half tien aanwezig te
zijn. U kunt dan nog een balletje inslaan.
Speelgroepen: Dames, Heren en
jeugd. Sportprijzen voor de nummers 1 tot en met 3. Geniet een dag
in het mooie paark van een spannende buitensport voor jong en
oud.

SV Omnia 2000 trampolinespringen

Wunderpokal wederom
naar Aalsmeer

De zussen Chantal en Tamara Grove met hun zilveren medailles.

Missie geslaagd voor
NK-zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Vier meisjes en een
heer verkozen de pinksterdagen om
te gaan wedstrijdzwemmen in een
verwarmd binnenbad in Purmerend
boven, wat half Nederland deed,
te gaan luieren in de zon. Maar ze
hadden dan ook een missie (althans
de meisjes): een NK limiet behalen. Op zaterdagmiddag traden Tessa van der Zwaard, Chantal en Tamara Grove aan voor de 200 meter
vrijeslag. Als op deze afstand één
van de meisjes een halve seconde sneller zou zwemmen dan haar
persoonlijke record, was de NK limiet voor de estafette binnen. Tamara begon als eerste. Zij zwom de
sterren van de hemel en verbeterde
haar persoonlijke record met twee
seconden. Daarmee was de missie
al geslaagd. Chantal bleef iets boven haar tijd en ook Tessa kwam
niet aan haar persoonlijke record,
maar zwom een goed opgebouwde
race. Tamara werd bovendien derde op deze afstand en won daarmee
een bronzen medaille.
Op zondagmorgen was het alweer
vroeg uit de veren voor de tweede
sessie van het Pinkstertoernooi. Deze ochtend zwommen Chantal, Tamara en Robin Pagano Mirani (die
de dag ervoor verstek moest laten
gaan wegens een onwillige arm)
de 200 meter rugslag. Voor alle drie
was er de mogelijkheid van een NK
startbewijs. Tamara en Robin startten in dezelfde serie. Robin haalde
het net niet, Tamara verbeterde zich
zo’n vier seconden en werd bovendien eerste. Ook voor Chantal ging
het feest niet door, ze miste de limiet
en werd vierde. Na een korte pauze in het naastgelegen park was het
de beurt aan de 100 meter vrijeslag.
Robin finishte net boven de 1.10, Tamara kwam net boven de 1.09 (pr en
derde) en Chantal kwam uit op 1.08.
Ronald Grove startte ook op de 100
vrij. Wat hem een week ervoor net

niet lukte, lukte nu wel: onder de minuut: .59.95. Robin ging daarna nog
van start op de 200 wissel en kwam
er met een mooi persoonlijk record
weer uit: 2.53.95. Bij de laatste sessie waren alleen de Groves aanwezig. Chantal en Tamara zwommen
beide de 100 meter rugslag. Tamara
moest haar serie winnen om tweede
te worden. Dat deed ze dan ook zeer
overtuigend in 1.15.75, weer een dik
persoonlijk record!
Chantal zag in de voorlaatste serie
al hele snelle tijden op het elektronische scorebord verschijnen en wist
dus dat ze hard moest gaan voor
de medailles. En het ging hard. Met
1.13.77 zwom ze een persoonlijk record en had ze net genoeg marge
(0.01) voor de zilveren medaille. Helaas was de NK limiet nog een stapje te ver. Ronald startte op de 100
meter wisselslag en zwom een prima 1.11.19.
Al met al een goed weekeind met
vijf medailles, zes persoonlijke records en een NK limiet erbij.

Gerrit wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Gerrit van
der Geest met 5319 punten, gevolgd
door Eef van Mourik met 5209 punten. Derde is Marry Akse geworden
met 4743 punten en vierde Henk de
Jong met 4742 punten. Bij het jokeren werd Kees van der Meer winnaar met 10 punten, op de tweede
plaats is Annie Spring in ’t Veld geëindigd met 72 punten.

Korte baan zwemmen

Oceanus Masters succesvol

Aalsmeer - Veertien titels kwamen bij Oceanus terecht bij het Nederlands Masters Kampioenschap
zwemmen korte baan, gehouden
in Winterswijk begin mei. Naast deze 14 gouden behaalde de zevenmens ploeg ook nog 10 zilveren en
5 bronzen plakken. Margriet Grove spande de kroon met 6 eerste
plaatsen, waarvan (uiteraard – want
het is haar specifieke slag) alle afstanden op de vlinder; de rugslag
leverde eveneens op de 50 en 100
meter de kampioenstitel op, evenals
de 100 meter vrijeslag. De 200 vrij
bracht haar naar de tweede plaats.
Iet Maassen veroverde 4 gouden
plakken, waarbij aangetekend moet
worden, dat zij in haar leeftijdsklasse geen concurrentie heeft; zij was
behalve op de 50 meter schoolslag
waar zij een duidelijke verbetering
van haar tijd neerzette, bepaald niet
tevreden over de overige resultaten.
En dat geldt niet voor Tineke van
Diggelen, die met twee kampioenstitels (200 vrij en 100 rug) naar huis
ging en daarbij ook nog 5 tweede
plaatsen veroverde op de schoolslag en de wisselslag. Speciaal de
rugslagtijden waren reden voor een
tevreden grijns. Katinka Elders deed
voor de tweede keer in haar sportleven mee aan een dergelijk groot
toernooi. Alle respect voor haar

prestaties in een zwaar concurrerend ‘veld’; de rugslag bracht een
derde plaats maar de meeste voldoening gaf toch wel de 50 meter
vinderslag, weliswaar zonder medaille maar met een veelbelovend
gemak gezwommen. Annette Visser en Laura Staal zwommen beiden de 400 meter. Bij het doorspitten van de tussentijden valt op dat
deze zwemsters in staat zijn een volkomen vlakke race te zwemmen. De
tijden op de tweede 50 meter verschillen nauwelijks van die van bij
voorbeeld de zevende. Het bracht
hen respectievelijk op een derde en
een tweede plaats. Laura maakte de
drie kleuren medailles compleet met
een gouden plak op de 100 rug en
een bronzen op de 100 school. Annette voegde op de 50 vrij nog een
tweede plaats aan haar assortiment
toe. Ronald Grove, de enige man
in het gezelschap Oceanisten, had
ingeschreven voor een zeer uitgebreid, zwaar programma. Hij veroverde de kampioenstitel op de 400
meter wisselslag, behaalde daarnaast 2 tweede plaatsen op resp.
de 200 school en de 200 vlinder
en draaide zijn hand niet om voor
de 100 school en de 200 wissel die
hem brons opleverden. Op de 100
vrij moest hij genoegen nemen met
een vijfde plaats.

Aalsmeer - - Afgelopen vrijdag
vertrok een ploeg van ruim 25 man
richting Satrup, een klein plaatsje
bovenin Duitsland tegen de Ostsee
aan, waar dat weekend de internationale trampolinewedstrijd om de
Ostseepokal werd georganiseerd.
SV Omnia 2000 ging met zestien
springers de strijd om de titel aan.
De Ostseepokal staat erom bekend
als zijnde een leuke vriendschappelijke wedstrijd bestaande uit individuele-, synchroon- en mixed synchroon wedstrijden. Zaterdag begon het toernooi met de individuele wedstrijden. Robin van As kwam
in de categorie Schülerinnen I uit. In
deze categorie waren ruim 39 deelnemers. Robin kwam bij de beste tien terecht wat betekend dat
zij aan de finale mocht deelnemen.
Hier behield zij haar tiende plaats
met 24.60 punten. In de categorie
Schülerinnen II kwamen drie meiden voor Omnia uit. Er werden in
deze grote categorie van 70 deelneemsters geen finaleplaatsen behaald. Martina van der Linden werd
24ste, Rowana Moenis behaalde de
32ste plaats en de 48ste plaats was
er voor Bente Geleijn. Melvin Dokter sprong mee bij de Schüler II. Hij
behaalde de finale op het randje,
maar zette alles op alles in deze finale door een moeilijke oefening te
springen welke hij nog niet eerder
op een wedstrijd had vertoont. Hierdoor mocht hij de zilveren plak mee
naar huis nemen. Hij werd tweede
met 26.50 punten. Die zaterdagmiddag ging het toernooi verder met de
categorie Jugendturnerinnen. Deze
categorie telde 48 deelneemsters.
Yanaika Holst werd met 47.80 punten 27ste en Iris Jongerius behaalde de 31ste plaats met 46.00 punten. In de klasse Turnerinnen deden
zes springsters van SV Omnia 2000
mee. Ook in deze categorie geen finaleplaatsen. Mirjam v/d Leeuw 19e
(49.90), Ilse Vergoossen 21e (48.70)
Maaike Kaslander 27e (47.00), Farieda Schreijer 30ste (44.00) en Viola Schreuder 38ste (40.20). Als laatste werd zaterdag in de klasse Turner gesprongen door vier leden van
SV Omnia 2000. Jeroen Kaslander
die vorige week nog een mooie dertigste plaats behaalde op het EK in
Denemarken behaalde hier de eerste plaats met 37.90 punten. Later zou blijken dat hij ook goud
won met Synchroon en Mixed synchroon. De negende plaats in de finale bij de Turners was voor Chris
Moerman. Hij sprong even mis en
kwam daarbij op de andere trampoline terecht waar net een meisje klaar stond om te gaan beginnen
met haar finale oefening. Perry Alderden en Marthijs Veltman werden
resp. 20ste en 18de. Helaas niet genoeg voor een finaleplaats.
Zondag was het de dag van het
synchroon springen. In de categorie Schülerinnen sprongen Rowana
Moenis en Robin van As ondanks
een kleine misser nog 47,10 punten
bij elkaar wat goed was voor een
41ste plaats. Martina van der Linden en Bente Geleijn sprongen naar
de 21ste plaats met 65.40 punten. In
de categorie Schüler sprong Melvin Dokter samen met Pascal Glorie
van TV Triffis Alkmaar. Zij behaalde de finale en werden daarin vijfde
met 34.80 punten. Yanaika Holst en
Iris Jongerius sprongen in de klasse Jugendturnerinnen. Zij behaalde
met een puntentotaal van 37.70 in
de finale een mooie negende plaats.
In de klasse Turnerinnen sprongen
twee paren van SV Omnia 2000 mee.

Voor beide was er geen plaats in de
finale. Mirjam van der Leeuw en Ilse Vergoossen werden 16e (70.20).
Viola Schreuder en Maaike Kaslander behaalden de twintigste plaats
(68.40). In de klasse Turner werd
Jeroen Kaslander samen met Sven
Mooij van TV Triffis Alkmaar eerste
met 46.10 punten. Een kleine comeback was er voor Leon Vergoossen
die zelf al een aantal jaar gestopt is
met springen. Hij sprong deze wedstrijd samen met Perry Alderden. Zij
behaalden een mooie vierde plaats
met 39.60 punten. Op de zevende
plaats eindigde Chris Moerman en
Marthijs Veltman met 38.40 punten.
Later die zondagmiddag vond het
mixed synchroon springen plaats.
Hier springt steeds een paar bestaande uit een dame en een heer.
Bij de categorie mini-mixed sprongen Melvin Dokter en Robin van As
samen naar een finale plaats. Met
een totaal van 36.20 punten behaalden zij de zesde plaats. In de mixedcategorie kwam Omnia met zes paren uit. Op de 24ste plaats eindigde Viola Schreuder en Leon Vergoossen met slechts 11.70 punten.
Zestiende werden Marthijs Veltman
en Yanaika Holst (66.20), dertiende
Chris Moerman en Ilse Vergoossen
(64.50). De elfde plaats werd veroverd door Maaike Kaslander die
samen met Edwin Geleijn sprong.
Edwin is de vader van Bente, jurylid voor SV Omnia 2000 en een aantal jaren hoofdtrainer trampolinespringen geweest bij het vroegere
Olympia. Hij verruilde zijn plaats in
de jury voor een plaats op de trampoline en sprong samen met Maaike mixed synchroon. Zij behaalden 66.10 punten. Perry Alderden
sprong samen met Mirjam van der
Leeuw naar een zevende plaats met
71.20 punten. Jeroen Kaslander veroverde ook op dit onderdeel goud
samen met Mirjam Steinebach van
DFS Hoogezand. De punten die zij
behaalden in de finale waren 45.80.
Wunderpokal
Dan het fenomeen wunderpokal. Dit
is een hele grote wisselbeker welke SV Omnia al een aantal keer
heeft gewonnen om verschillende redenen. Diegene die hem wint
mag voor het jaar daarop bepalen
wat de eis is om hem te winnen. Dit
wordt niet van tevoren bekendgemaakt, maar pas als deze zondagavond wordt uitgereikt. SV Omnia
2000 kreeg deze beker dit jaar, omdat het met vier juryleden de meeste
juryleden per vereniging had geleverd. Rien de Ruiter nam samen met
Petra van Zijverden, Dave van As
en Edwin Geleijn deze prijs in ontvangst. Al met al kan de productgroep trampolinespringen van SV
Omnia 2000 terugkijken op een gezellig en geslaagd weekend in het
noorden van Duitsland.

De Hollander
wint bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse woensdagmiddagsoos van de ANBO op 7 mei in
het Parochiehuis is gewonnen door
de heer de Hollander met 4999 punten. Op plaats twee is mevrouw S.
Bosch geëindigd met 4994 punten,
op plaats drie mevrouw G. Maarsen
met 4958 punten en op vier de heer
A. Oliemans met 4869 punten.

Klaverjas-eer voor mevrouw
Van der Stroom bij Oostend
Aalsmeer - De laatste ouderensoos
van dit seizoen is afgelopen donderdag gehouden bij buurtvereniging
Oostend in ’t Middelpunt. Het klaverjassen is gewonnen door mevrouw A. van der Stroom met 5461
punten. Op plaats twee is mevrouw
van Andel geëindigd met 5224 punten, op plaats drie de heer van der
Sluis met 5085 punten, op vier de
heer Bakker met 4881 punten en op
vijf de heer Roubos met 4799 pun-

ten. De poedelprijs mocht de heer
Buskermolen in ontvangst nemen.
Bij het rummicuppen was Stephani
Bakker onverslaanbaar, plaats twee
was voor mevrouw de Vries en de
poedelprijs is gewonnen door mevrouw Vreeken. De eerst volgende speelmiddag in het nieuwe seizoen is op 11 september om 14.00
uur in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf
13.30 uur.

Aalsmeer - Zaterdag 10 mei was
de eerste dubbelvlucht van dit seizoen, vanuit Nijvel in België en vanuit Ablis in Frankrijk.
De 264 duiven werden gelost om
7.30 uur bij een kalme o.z.o. wind.
De sneltet duif haalde een snelheid
van 84 kilometer per uur. Deze kanjer was van ‘good old’ Theo v.d. Wie,
één van de stille krachten van P.V.
De Telegraaf. Leuk dat zo’n noeste
werker weer eens een eerste prijs
in vereniging en in het district Amsterdam wint.
In een tijd van 15 minuten waren op
deze laatste vitessevlucht, de prijzen
verdiend. Kampioen snelheid werd
Cees van Vliet. Daarna werd het
wachtten op de duiven uit Frankrijk. Inmiddels draaide de wind naar
het oosten en de temperatuur steeg
flink. Om 5 minuten voor 2 uur landde bij Jan van Dijk een duif. En wat
voor één. Je zal toch van een clubgenoot een duifje voor de vitessevluchten krijgen en dan wint hij op
zo’n zware vlucht de eerste prijs!
Dat moet de hand van de meester

zijn. Op deze vlucht lieten de mannen van de lange adem zien hoe het
moet.
Stand ploegenklassement
1. Lasbedrijf Van Vliet
2. Zuivelsp. Langelaan
3. Oerlemans Confectie
4. Bosman Kassenbouw
5. A.A. Sloopwerken

3689
3617
3281
3130
31010

Uitslag Nijvel
1. Th. v.d. Wie. 2. V. Leeuwen/v. Grieken. 3. C. v. Vliet. 4. Comb. v. Ackooy. 5. D. Baars. 6. A.W. Kok. 7. R.
Koers. 8. J. Vijfhuizen. 9. J. v. Duren.
10. A. v.d. Wie. 11. G. v.d. Bergen. 12.
Comb. Wiersma & Zn.
Uitslag Ablis
1. J. v. Dijk. 2. J. Kluinhaar en dr. 3.
Comb. v. Ackooy. 4. V. Leeuwen/v.
Grieken. 5. Hespe en Spook. 6. P. v.d.
Meyden. 7. H. Spaargaren. 8. Comb.
Wiersma & Zon. 9. J. v. Duren. 10. J.
v. Ackooy. 11. C. v. Vliet. 12. J. VIjfhuizen. 13. A.W. Kok. 14. C. Voshart.
15. D. Baars.

Midgetgolfclub Aalsmeer

Henk Buskermolen wint elfde
Smitsportprijzen toernooi
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag
1 mei is het elfde Smisportprijzen
midgetgolftoernooi verspeeld op
de baan van MGC Aalsmeer. Mede
door het aardige weer traden maar
liefst 19 speleres deze maal aan
voor dit over drie omlopen tellende
evenement.
Na de reguliere ronden was de strijd
in de barrage nog benodigd voor de
winnaarspositie. Twee spelers op
kop met 95 slagen.
Henk Buskermolen via rondensco-

res van 31, 32 en 32 en Els van der
Stroom via 33, 29 en 33.
De eindstrijd over de zes barragebanen bracht Buskermolen de eindzege.
Winnaar van vorig jaar, Jaap van Heteren met toen 89 slagen, eindigde
in 2008 met 96 punten op de derde plaats.
De firma Smit sportprijzen aan de
Aalsmeerderweg wordt bedankt
voor het beschikbaar stellen van de
mooie bekers voor dit evenement.

16e Jeugdtennistoernooi
Kudelstaart groot succes
Kudelstaart - Ook dit jaar werden
weer de Aalsmeerse jeugd kampioenschappen gehouden, dit maal
de beurt aan Kudelstaart om er
een waar spektakel van te maken.
Maandag 5 mei werd het spits afgebeten door de jeugd van All Out
en Kudelstaart, die al om 9 uur op
de baan stonden. Veel enthousiaste deelnemers hebben in deze drie
daagse tenniskampioenschappen
hun talenten laten zien. Vele supporters zullen het met mij eens zijn
dat er een heleboel talenten bij liepen waarbij je af en toe niet kon geloven hoe oud ze waren, zowel bij de
jongens als bij de meisjes. Dit jaar
was er een nieuw evenement tijdens
het toernooi toegevoegd, een tennis clinic voor alle deelnemers van
het AJK, met onder andere een service meter waarbij ook nog een paar
prijsjes mee te verdienen waren.
Ook de clinic was goed bezet waarbij uiteindelijk de hardste service op
146 kilometer per uur viel! Ondertussen gingen alle wedstrijden gewoon door en werd er gestreden om
een plek op de finale dag. Uiteindelijk aangekomen op de finale dag,
was de temperatuur ook behoorlijk
gestegen en kon er gestreden worden om de 1e en 2e plek. Een paar
partijen duurde zelfs 2 uur en soms
nog langer.
Ondanks de hitte ging iedereen er
voor en was het een geslaagde laatste dag. Totaal zijn er 146 partijen
gespeeld met maar liefst 88 deelnemers. Afsluitend was er nog een loterij, die niet plaats kon vinden zonder onze trouwe sponsors. Ook daar
voor bedankt! Kortom een super geslaagd toernooi en tot volgend jaar(
bij All out).
De winnaars op een rijtje:
JE t/m 8 		
1. Karel v. Wieren 2. Olivier Veenemans.
JE t/m 10		

1. Tess Ekelschot. 2. Sten Piet.
ME t/m 10
1. Tessa Rus. 2. Sterra v. Halm.
JE t/m 12		
1. Boy Kransen. 2. Jari Sanou.
JE t/m 12 Verl.
1. Rutger Spaargaren. 2. Marcel v d Lagemaat.
ME t/m 12
1. Riff Ekelschot. 2. Sophie Olij.
ME t/m 12 verl.
1. Demie Bosse. 2. Vivian Nooter.
JD t/m 12 		
1 Chiel Hogenboom/Rick Verkuijl.2. Emiel v.
d Geest/Rutger Spaargaren.
GD t/m 12
1. Chiel Hogenboom/Sophie Olij. 2. Joep
Wegstapel/Lisan Wegstapel.
JE t/m 14 		
1. Jasper v.d. Lagemaat. 2. Lars Winters.
JE 14 Verl.		
1. Jordy Puttock. 2. Davey Monsees.
ME t/m 14
.
1. Riff Ekelschot. 2. Cynthia v.d. Bijtel.
JD t/m 14
1. Damien van Halm/Owen Masters. 2.Jasper v. d. Lagemaat/Ian Boss.
JD t/m 14 verl.
1. Sander Holtman/Jordy Puttock. 2 .Pascal
Bouwman/Patrick Holtman.
MD t/m 14
1. Martine de Wit/Marieke v.d. Zande 2.
Sherijn Koster/Bo Stevens.
GD t/m 14
1. Amrish Koebeer/Minakshi Koebeer. 2.
Michelle Rademaker/Ian Boss.
JE t/m 17		
1.Marc v. Zijverden. 2. Bouke v.d. Meer.
ME t/m 17		
1. Lisette Tas. 2. Annemijn v. Zijverden.
JD t/m 17
1. Patrick Wesselink/Marc v. Zijverden. 2.
Ben Klaassen/Bart de Jong.
MD t/m 17
1. Annemijn v. Zijverden/Marijn Smaal. 2.
Josine Verburg/Lisette Tas.
GD t/m 17
1. Lars Winters/Shirley v. Veen. 2. Gerben
Strampel/Danielle Klaassen.
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Rijders BMX UWTC sluiten
strijd om EK af in Duitsland

Maaike Witpeerd op de hoogste plaats van het podium.

Goud op meerkamp voor
atlete Maaike Witpeerd
Aalsmeer - AV Startbaan te Amstelveen organiseerde dit weekend
de Pinkstermeerkamp. Maaike Witpeerd, C junior van AV Aalsmeer,
nam deel aan deze wedstrijd met
een uitstekend resultaat. Op bijna alle onderdelen haalde Maaike
een persoonlijk record. En dat niet
alleen. Ze verbeterde tevens het
clubrecord op de meerkamp en zat
heel dicht bij de clubrecords voor
het hoogspringen en de 600 meter.
Met haar eindscore van 3759 punten
voldeed Maaike ook aan de limiet
voor het NK meerkamp later dit jaar.
De wedstrijd zelf was enorm spannend met veertien deelneemsters bij
de C junioren. Tot het speerwerpen
stond Maaike tweede met een ach-

terstand van 8 punten op de nummer 1. Na het speerwerpen was dit
verschil helaas opgelopen tot 104
punten, zodat Maaike tijdens de beslissende 600 meter tot het uiterste
moest gaan om nog te kunnen winnen. Met een fraaie tijd van 1.42.29
minuten (pr) won ze dit laatste onderdeel en de wedstrijd. Het verschil met de nummer twee was uiteindelijk 24 punten. Maaike leverde
de volgende prestaties tijdens deze
meerkamp: 80 meter horden: 13.94
sec. (PR); hoogspringen: 1.50 meter
(PR); kogelstoten: 9.36 meter (PR);
150 meter: 19.93 (PR); verspringen:
4.53 meter; speerwerpen: 21.14 meter (PR); 600 meter: 1.42.29 PR. Totaal: 3759 punten (clubrecord).

SV Omnia 2000 organiseert:

Onderlinge wedstrijden
recreatiegymnastiek 31 mei
Kudelstaart - Op zaterdag 31 mei
organiseert SV Omnia 2000 haar
jaarlijkse onderlinge wedstrijd recreatie gymnastiek in de Proosdijhal in de Edisonstraat. Alle recreatie gymnasten van de vereniging uit
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving
nemen deel aan deze sportieve en
voor hen spannende wedstrijd. Het
evenement begint om 9.30 uur met
wedstrijden voor de meisjesgroepen
5 en 7/8, de middelbare school en

Weiterstadt/Uithoorn - Van 2 tot
en met 4 mei werden de negende
en tiende ronde (tevens eindronde) tellend voor het Europese kampioenschap in Weiterstadt in Duitsland verreden.
Op donderdagmorgen in alle vroegte vertrok UWTC met een zestal rijders richting Weiterstadt. Na een
voorspoedige reis arriveerde de
groep in de loop van de ochtend op
de fietscrossbaan in Weiterstadt. De
baan lag er fantastisch bij. Michael
kon na aankomst meteen trainen
en dus gelijk de zogenaamde prosectie verkennen. Een pro-sectie is
een afzonderlijk deel van de fietscrossbaan met een hoge moeilijkheidsgraad met sprongen van zo’n
10 meter. Moet u zich eens voorstellen op een BMX-fiets met 20 inch
wielen. Overigens is de pro-sectie
alleen bestemd voor de Junior Men
en de Elite Men. In de loop van de
donderdagmiddag en op vrijdagochtend kon iedereen trainen. Op
vrijdagmiddag startte de wedstrijd
en beten Imro Kokelaar in de cruiserklasse 13-14 jaar en Erik Schoenmakers in de cruiserklasse 30-39
jaar de spits af. Het lukte Imro niet
om door de manches te komen. Erik
reed voor wat hij waard was, maar
kon zich na twee keer een zesde en
een vijfde plek in de manches weer
gaan omkleden. Op zaterdagochtend was het de beurt aan Imro Kokelaar en Pim de Jong in respectievelijk de klasse Boys 13 en Boys 14
jaar. Zowel Imro als Pim wisten zich
in de manches te plaatsen voor de
1/8-finale. Voor Pim hield het na een
vijfde plaats toen op. Imro wist zich
vervolgens nog te plaatsen voor de
¼-finale en de ½-finale waarin hij
zesde werd.
Aan het eind van de middag, het
was inmiddels half vijf, begon dan
de elfde ronde voor de wedstrijdklasse. Michael Schekkerman was
tijdens de warming-up, vlak voor
de start, nog hard onderuit gegaan,
maar ook hij wist zich in de manches te plaatsen voor de 1/8-finale. In de 1/8-finale kwam hij met een

vijfde plaats net tekort voor een vervolg in de ¼-finale. Tegen half negen zat de wedstrijddag er weer op,
dus op naar de pizza’s. Zondagmorgen kwamen Arno van Vliet (Men
17-24 jaar), Mike Pieterse (Men 25 29 jaar) en Erik Schoenmakers (Men
30-39 jaar) in actie. Arno was goed
op dreef en wist zich in de manches
te kwalificeren voor de 1/16-finale.
Met wat hulp van enkele onfortuinlijke tegenstanders wist hij op miraculeuze wijze ook nog de 1/8-finale te halen.
Helaas werd Arno in de 1/8-finale
achtste en eindigde hier ook voor
hem het sprookje. Ook Mike wist
zich met degelijk fietsen te plaatsen
voor de volgende ronde. In de ¼-finale moest hij helaas genoegen nemen met een zesde plaats en was
het ook voor hem over en uit. Voor
Erik Schoenmakers viel net als op
vrijdag in de cruiserklasse na de
manches het doek.
Spek en bonen
Met drie keer een vijfde plaats kon
hij zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Aan het eind van de
middag (gelukkig iets vroeger dan
op zaterdag) was het wederom de
beurt aan de wedstrijdklasse voor
hun twaalfde en laatste ronde in
dit Europees Kampioenschap. Michael voelde zich na die val op zaterdag nogal stijf. In de eerste manche kwam hij weer ten val en ging
het helemaal niet meer. Vervolgens
heeft hij de twee resterende manches voor spek en bonen meegereden. Helaas is hij door dit slechte resultaat een paar plaatsen terug gevallen in de ranking, maar
met een 35e plaats in een deelnemersveld van 98 rijders en slechts
4 Nederlandse rijders die hoger geëindigd zijn, mag je toch niet ontevreden zijn.
De rijders gaan zich nu opmaken
voor het Nationale Kampioenschap
dat op 18 mei aanstaande in Heiloo
zal worden verreden. Meer informatie is te vinden op de website www.
uwtc.nl/bmx.

alle jongensgroepen. Deze duren tot
12.00 uur en aansluitend is de prijsuitreiking gepland. Van 12.30 tot
15.00 uur zijn vervolgens de wedstrijden voor de meisjesgroepen 3,
4 en 6 en wordt eveneens afgerond
met de prijsuitreiking. Tussen de
wedstrijden door gaan er korte demonstraties gegeven worden door
de kleutergroepen en de wedstrijdturngroep Amstelland en Meerlanden. Publiek is van harte welkom.

Moe van alle inspanningen, maar tevreden over het resultaat poseert het team
bij de finish in Rotterdam.

Loopteam FloraHolland
volbrengt 10e Roparun
Aalsmeer - Roparunteam FloraHolland deed van 10 tot en met 12 mei
mee aan de Roparun. De route van
deze langste non-stop estafetteloop
gaat van Parijs naar Rotterdam. Het
team vertrok zaterdagmiddag om
17.16 uur uit Parijs en haalde de finish op de Coolsingel om ongeveer
13.30 uur. De afstand van ruim 530
kilometer werd afgelegd in 44 uur
en 24 minuten. Ondanks het warme weer hebben de lopers van het
team een prima prestatie neergezet.
Ze liepen met een gemiddelde snelheid van 12,6 kilometer per uur naar
Rotterdam.
De lopers hebben tot nu toe een
sponsorbedrag van bijna 70.000 euro opgehaald, ruim twee keer zoveel
als vorig jaar. Dit indrukwekkende bedrag werd bij elkaar gebracht

door onder meer sponsoring en donaties van vele bedrijven in de omgeving en in de sierteeltsector.
De opbrengst van het Roparunteam
FloraHolland wordt geschonken aan
Stichting Roparun. Met de sponsoropbrengsten van alle deelnemende
teams probeert de Stichting het leven van mensen met kanker en hun
familieleden zo mogelijk wat aangenamer te maken. De Roparun is een
enorme lichamelij
ke inspanning, die de deelnemers
met veel plezier volbrengen om zo
hun steentje bij te dragen aan dit
goede doel.
De volgende Roparun vindt in 2009
opnieuw tijdens het Pinksterweekend plaats. Meer informatie over het
Roparunteam van FloraHolland is te
vinden op www.roparunteam97.nl

Op veler verzoek

Nieuwe cursus Nordic
Walking in Bos van start
Aalsmeer - Als Mensendieck-therapeute combineert Karin Roeleveld
bewust bewegen met Nordic Walking. Heel belangrijk vindt zij dat je
inzicht krijgt in de reacties van je eigen lichaam, leert luisteren naar je
lijf. Het is een ideale manier om te
werken aan je conditie op een verantwoorde manier. Onder professionele begeleiding leer je op correcte wijze lopen met Nordic Walking stokken. Reacties van eerdere cursisten: ”Een perfect begin van
de dag, voor iedereen te doen, je

voelt je erna gewoon goed”, “Buitengewoon lekkere activiteit in de
open lucht”. De eerstvolgende cursus Nordic Walking door Karin Roeleveld begint op vrijdag 16 mei van
9.00 uur tot 10.15 uur in het Amsterdamse Bos.
De cursus bestaat uit zes lessen, de
nordic walking stokken krijg je gedurende de lessen in bruikleen. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor
aanmelding of informatie: www.
beweegbewust.com of tel. 0297344547.

RKDES MA 1 kampioen
Informatie op folder, internet en teletekst:

Zwemwater in Noord-Holland
van goede kwaliteit!

Nu inschrijven voor Sportypraam

Vierde junior pramenrace
in teken van sport
Aalsmeer - Inmiddels een fenomeen in Aalsmeer en omstreken,
de Junior Pramenrace. Het juniorbestuur is reeds druk in de voorbereiding om de Sportyrace tot een
geslaagd evenement voor de kinderen te laten worden. Op zaterdag
21 juni om 13.00 uur zal het startschot klinken op het Kippenbruggetje aan de Stommeerkade. Opgeven kan via het formulier dat op de
website http://junior.pramenrace.nl/
te vinden is. Het inschrijfgeld is 9,96
euro per praam. Dit jaar zijn alle basisscholen en sportverenigingen uit
Aalsmeer en omstreken door het
juniorbestuur uitgenodigd om met
een team deel te nemen aan de Juniorpramenrace. Maar ook als u een
verjaardagspartijtje van uw kind te
vieren heeft kunt u zich via de website opgeven deel te nemen. De raad
van 12 heeft pramen en captains
beschikbaar gesteld om dit evenement voor de kinderen tot een waar
spektakel te laten worden. Opgeven kan tot 1 juni 2008, hierna is het
helaas niet meer mogelijk. Dit komt

omdat op 14 juni de sportmiddag
wordt gehouden bij een jachthaven
aan het einde van de Uiterweg. Op
deze sportmiddag gaan de deelnemende teams strijden om het beste startnummer. Het spel blijft nog
even geheim maar zoals het thema
al aangeeft zal de sportmiddag geheel in het teken staan van de sport.
Als u vragen heeft over de Juniorpramenrace kunt u deze stellen aan
arnaud@pramenrace.nl
Junior Praambode
De Nieuwe Meerbode presenteert
de donderdag voor de juniorrace,
19 juni, een speciale junior praambode. Nog geen eigen dikke krant,
maar wel enkele uithaalpagina’s,
met, net als in de praambode, de te
nemen route. Namen van de teams
en natuurlijk allerlei ditjes en datjes over de praam, teams en natuurlijk de Penta. Wilt u ook een stukje schrijven over uw eigen team of
heeft u ander copij mail dit dan naar
arnaud@pramenrace.nl foto’s mogen er ook bij!

Aalsmeer - De provincie NoordHolland houdt de komende maanden de zwemwaterkwaliteit en veiligheid bij officiële zwemgelegenheden in de gaten.
Uit onderzoek van de provincie blijkt
dat de zwemwaterkwaliteit op nagenoeg alle officiële zwemgelegenheden van goede kwaliteit is.
Noord-Holland is een provincie met
veel zwemwater, variërend van de
stranden langs de Noordzee tot aan
zwemgelegenheden in recreatiegebieden en andere binnenwateren.
Twee-wekelijkse controle
De waterkwaliteitsbeheerders controleren gedurende het zwemwaterseizoen (1 mei tot 1 oktober) één
keer per twee weken de kwaliteit
van het zwemwater op de officiële
zwemlocaties.
Er wordt onder meer gekeken naar
de aanwezigheid van bacteriën, die
maag-/darmstoornissen kunnen
veroorzaken, maar ook naar de aanwezigheid van blauwalg, botulisme en zwemmersjeuk. De provincie toetst de waterkwaliteit aan de
wettelijke normen en controleert de
veiligheid, zoals aanwezigheid van
drijflijnen, hygiëne en de aanwezigheid van prullenbakken.
Via www.noord-holland.nl kan iedereen gemakkelijk en snel actuele
informatie over de kwaliteit en veiligheid van de gecontroleerde officiële zwemgelegenheden in NoordHolland raadplegen.
Op de site staat een overzichtskaart
met alle gecontroleerde zwemgelegenheden.
Met één klik op de kaart beschikt
de bezoeker over actuele informatie over de waterkwaliteit en de
voorzieningen van de betreffende
zwemlocatie, zoals de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de aan-

wezigheid van horecagelegenheden
en of honden zijn toegestaan. Ook
kunnen bezoekers zich abonneren
op een gratis RSS-feed. Hiermee
worden zij actief op de hoogte gehouden van actuele meldingen.
Ook de gratis zwemwatertelefoon
(0800 - 99 86 734) en NOS teletekstpagina 725 bieden actuele informatie over de kwaliteit van het
zwemwater.
Bij de Zwemwatertelefoon kan men
ook terecht met klachten of meldingen over zwemwater. Via de website en de Zwemwatertelefoon kan de
folder Veilig Zwemmen 2008 opgevraagd worden.
Hierin staat informatie over de officiële zwemgelegenheden, het voorzieningenniveau, de kenmerken van
schadelijke bacteriën en wat een
zwemmer kan doen bij gevaarlijke situaties, zoals onderkoeling of
kramp. De tweetalige (Nederlands
en Duits) brochure ligt ook bij onder
andere gemeentehuizen, bibliotheken en de plaatselijke VVV.

Bingoavond in
Proosdijhal

Aalsmeer - Op vrijdag 23 mei wordt
in de Proosdijhal in de Edisonstraat
een bingoavond georganiseerd.
Er worden acht rondes gespeeld
waarin elk zes prijzen te winnen zijn.
Na de vierde ronde wordt een pauze
ingelast voor een drankje.
De bingoavond wordt besloten met
een superronde met een superprijs.
Vanaf 20.30 uur gaan de ballen rollen in de Proosdijhal.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
iedere bingo-liefhebber is van harte welkom.

Kudelstaart - De MA1 van RKDES
speelden jl. dé wedstrijd om het
kampioenschap tegen Zwanenburg.
De meiden waren allemaal zenuwachtig, maar met veel champagne en het mooie weer in het vooruitzicht zou het allemaal goed komen. Eerst kregen de meiden nog
even de speech van coach Frans en
daarna konden de speelsters aan
een goede warming-up beginnen.
Na de warming-up werd vol goede
moed het wedstrijdveld opgelopen.
Op doel van de MA1 stond Judith,
dan Patty als laatste man met Daan
ervoor. En ook Joyce van Os en Nicole stonden in de verdediging. Op
het middenveld Melanie,Joyce Ov
en Sandra. De voorhoede bestond
uit Kim, Denise en Jeanet en wissels
waren Daisy, Nikita, Pardis, Robin
en Marlies. De meiden begonnen
erg scherp en goed en zaten er gelijk met zijn allen boven op. Dat leverde al snel een hele goede kans
op voor Kim, maar jammer genoeg
ging deze net mis.
Na een goede steekpass van Jeanet
kreeg Kim de bal en schoot zo de
1-0 binnen. Het eerste punt was
binnen! Hierna kregen de meiden
nog een paar mooie kansen en corners, alleen lukte het allemaal net
niet om die bal in het net te krijgen.
Een kwartier voor rust zakte de MA1
een beetje in en kreeg Zwanenburg
nog twee mooie kansen, maar deze werden keurig door de keep en
verdediging weggewerkt. Met 1-0
winst ging de MA1 voor rust naar
de kleedkamer. De tweede helft begonnen de meiden weer goed, middels goede combinaties werden veel

kansen gecreëerd. Pardis had een
paar goede mogelijkheden, maar de
ballen wilden er maar niet ingaan.
Ook Kim had een paar mooie kansen en gaf een paar mooie voorzetten, zodat Robin kans kreeg op een
doelpunt. En dit doelpunt kwam er
ook. Na een goede combinatie en
een mooie voorzet schoot Robin zo
de 2-0 binnen.
Het kampioenschap kwam steeds
dichterbij! Zwanenburg kwam eigenlijk niet meer aan voetballen
toe, maar ongeveer 10 minuten voor
tijd kwam eigenlijk helemaal uit het
niets de 2-1. De bal kwam voor het
doel van RKDES en Zwanenburg
kon zo de bal in het doel schoppen.
Niet heel veel later scoorde Zwanenburg weer. Maar dit keer vonden de
Kudelstaarters dat niet erg, want ze
scoorden in hun eigen doel. Nu kon
het eigenlijk al niet meer misgaan.
De champagne en de bloemen werden al buiten gezet. Het was nu alleen nog wachten tot de scheids zou
fluiten voor het einde. En eindelijk
gebeurde dat. De MA1 van RKDES
mag zich kampioen noemen! waren
De meiden kregen allemaal bloemen en namen champagne. Nu de
MA1 kampioen is geworden, moest
de baard van Frans eraf. Afspraak
is afspraak. Dus nadat er gedoucht
was, in de kantine patat was gegeten en een speech was gehouden,
ging eindelijk de baard van Frans
eraf. Het staat hem overigens hartstikke goed!
De MA1 kijkt terug op een top seizoen en de meiden zijn voornemens
het volgende seizoen er met z’n allen weer vol tegen aan te gaan.

