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Doortastende hangjongeren
voorkomen grote brand!
diverse kleuren
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HARTELUST B.V.

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

Onteigening voor realisatie van
woningbouwlocatie Dorpshaven
Aalsmeer - Vorig jaar juli heeft de
raad besloten om de in het centrum gelegen woningbouwlocatie
Dorpshaven te ‘vullen’ met circa 333
nieuwe woningen met bijbehorende
voorzieningen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft de
raad het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 vastgesteld en is
een intentieovereenkomst aangegaan met projectontwikkelaar Timpaan Real Estate. Bij deze besluitvorming heeft de raad ingestemd
voor het inzetten van een onteigeningsprocedure wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. En deze procedure gaat nu ingezet worden. Het
uitwerkingsplan heeft zes weken ter

inzage gelegen en er is beroep ingesteld. Er zijn onderhandelingen
gevoerd. Geprobeerd is het perceel
langs minnelijke weg te verwerven,
maar er is tot op heden geen overeenstemming bereikt. Het betreft
het perceel aan de Dorpsstraat met
een grootte van 31 are en 65 centiare. “Voor de realisering dient de
gemeente over de in het plangebied
gelegen onroerende zaken en rechten te kunnen beschikken”, aldus
burgemeester en wethouders die de
fracties voorstellen om tot onteigening over te gaan. Met het merendeel van de eigenaren en gerechtigden binnen het totale plangebied
is wel overeenstemming bereikt

Kraamkamer in asbak van
de midgetgolfvereniging
Aalsmeer - Aangezien ook het
clubhuis van de midgetgolfvereniging rookvrij moet zijn, is bij de ingang een asbak geplaatst om het
rookwerk uit te maken. Echter een
sigaret of sigaar uitmaken in de asbak, is vooralsnog streng verboden.
Een koolmeesje heeft namelijk de
asbak omgetoverd tot nest. Bij de
eerste poging om een nestje te
maken, ontstond er een brandje.
De tweede maal, tijdens de drukte
van de meivakantie, lukte het wel.

Het resultaat: kleine koolmeesjes
in de asbak. Moeder koolmees is
hard aan het werk om haar kroost
te voorzien van allerlei lekkernijen.
De leden van de Midgetgolfverenigingen trakteren regelmatig op een
stukje brood.
De sigaar of sigaret wordt in een
andere asbak uitgemaakt en om bezoekers te attenderen op de gezinsuitbreiding is een groot vel papier
op de asbak geplakt met het woord
‘kraamkamer’.

omtrent verkoop of zelfrealisatie,
er resteert nog een gedeelte. “Een
laatste bod is door de betrokken eigenaar afgewezen”, deelt het college in het voorstel mede. Tot 2012
wordt het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 in diverse fasen
uitgevoerd. Met de werkzaamheden
is reeds op diverse locaties gestart,
evenals met de aanleg van de infrastructuur. Voor realisatie van het
uitwerkingsplangebied Dorpshaven
is het van groot belang dat de gemeente over een gedeelte van het
in het grondplan opgenomen perceel de beschikking krijgt. Op het
moment dat daarvan sprake is, zal
onmiddellijk tot verwezenlijking van
de nieuwe bestemmingen worden
overgegaan. Het besluit tot onteigening gaat zes weken ter inzage gelegd worden. Daarna wordt goedkeuring gevraagd aan de Kroon.
Binnen negen maanden na einde
van de visie legging dient goedkeuring van het onteigeningsbesluit door de Kroon plaats te vinden.
Dit is uiterlijk per 9 april 2011. Gedurende de onteigeningsprocedure
blijven de bestuurders wel actief om
het betrokken perceel alsnog minnelijk te verwerven. De onteigening
wordt vanavond, donderdag 20 mei,
als eerste onderwerp besproken in
het beraad.
De vergadering is in de raadzaal van
het gemeentehuis, begint om 20.00
uur en is openbaar.

Twee helers
aangehouden
Aalsmeer - De politie heeft maandag 17 mei twee mannen van 25 en
42 jaar uit Kudelstaart aangehouden
die worden verdacht van diefstal en
heling. Na een melding van een mogelijke woninginbraak gingen agenten poolshoogte nemen bij het bewuste pand, maar troffen in eerste instantie niemand aan. Bij een
tweede bezoek zagen politiemensen twee mannen in de schuur van
de woning. Zij waren in het bezit van
gestolen goederen. Naar de rechtmatigheid van de woninginbraak
wordt nog onderzoek gedaan.

kijk op onze website

ZEKERHEID ZONDER KOSTEN
(exclusief voor Aalsmeer en omstreken)
Uniek in nederland! loopt U kans op hart- en vaatziekten?
Laat u scannen en weet of u gezond bent.
Zaterdag 15 en 29 mei scannen wij de hele dag in Health City
in Aalsmeer. Voor 45+ers geldt: bent u gezond, dan betaalt u niets.
Laat de scan zien dat u wel risico loopt, krijgt u gelijk een
vervolgonderzoek en een consult met de cardioloog.
U betaalt dan € 245,-

Zie www.vitide.nl en klik onder gratis scan.
Of bel 0297-340194

deze groep jongeren in de leeftijd
van zestien tot twintig jaar. Fotograaf
Ronald van Doorn van de Nieuwe
Meerbode was ook ter plaatse om
foto’s te maken en heeft zich enigszins geërgerd aan het optreden
van de brandweerlieden. “De jeugd
werd weggestuurd met de mededeling dat, als ze hier niets te zoeken
hadden, ze weg moesten gaan. Deze jongeren hebben allemaal rook
ingeademd en hebben op het dak
gestaan vlak bij de kunststofdeur
om het bedrijf te redden. Eigenlijk
hebben deze jongens voorkomen
dat het bedrijf compleet is afgebrand. Toen de brandweer het overnam, was de brand namelijk al bijna
geblust. Schandalig dat niet meer
respect is getoond voor hun moedige en daadkrachtige optreden.” De
Nieuwe Meerbode en vast ook alle
lezers zijn supertrots op deze jongeren: Petje af voor jullie snelle actie
en doortastendheid. Hulde!

Foto: Ronald van Doorn

Hennepplantage
in woning
Aalsmeer - In een huis aan de
Begoniastraat hebben politie en
brandweer maandag 10 mei omstreeks negen uur in de ochtend
een hennepplantage aangetroffen.
Er was melding gemaakt van brand
in de woning. Hoe die brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. In het
huis was niemand aanwezig. De 30jarige huurder van de woning is later aangehouden, nadat hij zich zelf
had gemeld op het politiebureau. Hij
verklaarde zestig planten te kweken. Woningcorporatie Eigen Haard
heeft het huurcontract met de verdachte opgezegd.

2 Verdachten
opgepakt
Schiphol-Rijk - Maandagavond 17
mei werd gemeld dat twee mannen
een werknemer van een bedrijf aan
de Boeingavenue hadden bedreigd.
Agenten zijn op zoek gegaan naar
de verdachten. Op de Aalsmeerderdijk werden twee mannen aangetroffen, een 24-jarige man uit Leiden en een 41-jarige man uit Krimpen aan de IJssel, beiden bekenden
van de politie. In de bestelbus van
de mannen vonden de agenten een
nepvuurwapen en een kogelwerend
vest. De mannen zijn aangehouden
en het nepvuurwapen is in beslag
genomen. De politie onderzoekt of
de mannen in aanmerking komen
voor gepleegde misdrijven.

Help politie oplossen van misdrijven

Burgemeester Litjens: “Ik hoop
op veel aanmeldingen mail-alert “
Aalsmeer - Vanaf deze week kunnen Aalsmeerders de politie helpen
bij het oplossen van misdrijven via
mail-alert. Deze mogelijkheid wordt
alle bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland geboden. Burgemeester Pieter Litjens, verantwoordelijk voor veiligheid en openbare
orde, hoopt dat veel Aalsmeerders
zich zullen aanmelden voor mailalert: “De politie wil graag samenwerken met bewoners om misdaden zo snel mogelijk op te lossen.
Er zijn altijd wel buurtbewoners die
iets hebben gezien bij een inbraak
of overval, bijvoorbeeld een vreemde auto. Via mail-alert kan dit gemeld worden. Als de politie snel veel
informatie krijgt, kunnen ze veel
meer doen om de misdaden op te
lossen.”
Mail-alert is een getuigenoproep
die via de mail wordt verstuurd naar
mensen die wonen of werken binnen een bepaalde straal rondom
een misdrijf en zich voor mail-alert
hebben opgegeven. Wanneer er bij-

voorbeeld een overval of woninginbraak heeft plaatsgevonden in een
straat, ontvangen alle abonnees
in de buurt een e-mail. In de mail
wordt kort verteld wat er is gebeurd
en wordt een aantal belangrijke opsporingsvragen gesteld. Mail-alert
wordt alleen verstuurd naar mensen die zich daarvoor hebben aangemeld, dus hoe meer aanmeldingen, hoe groter de kans op nuttige
tips. Aanmelden kan via de website www.depolitiezoekt.nl. De website van de gemeente Aalsmeer www.
aalsmeer.nl heeft ook een verwijzing
naar deze website. De informatie
die in een mail-alert wordt gevraagd
kan leiden tot het oplossen van een
misdrijf. Details waarvan inwoners
wellicht in eerste instantie denken
dat ze niet belangrijk zijn, kunnen
wel waardevol zijn.
Elk stukje extra informatie kan net
het ontbrekende stukje van de puzzel zijn waarmee een misdrijf wordt
opgelost en de dader wordt aangehouden.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Tuinverlichting?

www.bosse-elektro.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Aalsmeer - Helden zijn het, de
hangjongeren die afgelopen zondag
16 mei rond tien uur in de avond de
handen uit de mouwen hebben gestoken, geholpen hebben bij blussen en dankzij hun bijdrage hebben
weten te voorkomen dat drie hallen van een kozijnenbedrijf volledig
in vlammen op zijn gegaan. De jongeren zaten gezellig in hun Job aan
de Hornweg op het terrein van De
Bloemhof toen zij plots vlammen zagen. Gelijk werd 112 gebeld en een
van de jongens is de eigenaar of beheerder gaan waarschuwen. Wachten op de brandweer deden zij vervolgens niet. Het vuur werd snel
groter. De brand was ontstaan door
een oververhitte lamp op de gevel.
De beheerder en de jongeren zijn
samen aan de slag gegaan met water en blusmateriaal. Toen de brandweer ter plaatse kwam en de klus
overnam, was de brand al bijna geblust. Echte mannetjes van stavast
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INFORMATIEF
DOkTERs
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.

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

DIERENARTs
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.

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

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

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

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Koolwitjestraat, schuwe grote kater. Wit met zwarte vlekken.
Hij heet Billy en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep
tussen zwarte vlekken op zijn kop.
- Schoolstraat. Cyperse kat van 2 jaar met de naam Beer.
Klein van stuk en een lief karakter.
Gevonden:
- Legmeerdijk, grijs-zwarte poes.
- Tuincentrum Het Oosten, Aalsmeerderweg.
Nest met 5 jonge kittens, kleur zwart/zwartgrijs.
- Hortensialaan, beige/bruine kater met donkerbruine voorpoten en
witte voetjes. Waarschijnlijk Heilige Birmaan.
- Stommeerweg, schildpad poes.

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

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

Ikg

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Otmar Vrees.
Alphakerk Amstelland.
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven
ontvangen.)
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. drs. A.
Jansen en 16.30u. ds. B. van Veen,
IJmuiden. Maandag 24/5: 10u. drs
A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om
10u. met ds. Henriëtte van Dunné
en br. Jan Broere jr. afsluiting jaarthema. Welkom Ellen van HoutenOranje als ouderenpastor. Mmv
kerkkoor. Extra collecte: Doopsgezinde Zending.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Maandag 24/5: 10u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. J. v Popering.

hulpDIENsT

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.

Zondag 23 mei
Pinksteren

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. J. Eveleens, Duitsland.

OlgA

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

KERKDIENSTEN

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds. E.J. Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst kand. J. van
Rumpt, Alblasserdam.

‘Zware’ vangst voor Jeroen
Kudelstaart - Een hele nacht vissen zag Jeroen Uithol zaterdagmorgen 15
mei beloond worden met een ‘zware’ vangst. Uit de vijver in Kudelstaart wist
Jeroen een spiegelkarper van 30 pond ofwel 15 kilo op het droge te krijgen!
Na de foto is de karper uiteraard terug in het water gezet. “Wie doet me na”,
daagt Jeroen vissers uit. Maar of deze karper zich nogmaals laat vangen... Wie
weet zwemmen er meerdere grote exemplaren rond in de vijver en happen zij
ook een keer toe!

VERlOskuNDIgEN

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. ds. R.H. Kieskamp, Lienden. Maandag 24/5:

Waar is
poes Beer?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
is de kleine Cyperse poes Beer.
Het dier is twee jaar oud en woont
in de Schoolstraat in het centrum.
Wie poes Beer heeft gezien wordt
verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. via tel. 0297-343618.

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

9.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst, spreker Martijn
Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller
en 18.30u. dienst, ds. C.J. van Rhijn,
Amstelveen.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsm. euch. viering
met L. Seeboldt. Zondag 10.30u.
Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper. Om 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt. Om 14.30u. Poolse dienst in
Karmelkerk.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. euch.viering, met L.
Seeboldt. mmv dames- en herenkoor Soli Deo Gloria.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. van Veen.
10.30u. Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering met J. Snoek. Fam. kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen opgave.
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.
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Ouderenpastor
in Doopsgezinde
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Thuiszorg Aalsmeer, dicht
bij de mensen!

Aalsmeer - Met ingang van 1 mei
heeft de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een nieuwe ouderenpastor, Ellen van Houten-Oranje. Zij
volgt Yolande Brandenburg op die
vanaf 1 juni haar werkzaamheden in
de Doopsgezinde Gemeente zal beëindigen. Ellen Van Houten is voor
16 uur per week gaan werken. Zij zal
zich richten op het bezoeken en begeleiden van de ouderen en het ouderenwerk in de Doopsgezinde Gemeente. Op zondag 23 mei, tijdens
de Pinksterdienst, zal Ellen welkom
worden geheten. De dienst vangt
om 10.00 uur aan en na afloop is er
mogelijkheid mevrouw Van Houten
te ontmoeten onder het genot van
een feestelijk kopje koffie.

Aalsmeer - Thuiszorg Aalsmeer
bestaat uit Thuiszorg Verpleging &
Verzorging en Huishoudelijke Verzorging, beide onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer. Thuiszorg Huishoudelijke Verzorging heeft in september 2009 de aanbesteding WMO
binnen gehaald. Dat betekent dat
als mensen huishoudelijke verzorging thuis nodig hebben, zij kunnen
kiezen voor Thuiszorg Aalsmeer.

Vita zoekt tuinmannen
Aalsmeer - Voor de klussendienst
waar ouderen gebruik van kunnen
maken, is Vita welzijn en advies op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. De
klussendienst biedt de helpende
hand aan zelfstandig wonende ouderen in de gemeente voor kleine
werkzaamheden in en rond het huis,
zoals onder andere lamp vervangen,
schilderij ophangen en kleine reparaties aan kastjes of tuinhekjes.
Een klusje mag maximaal twee uur
in beslag nemen en kost 5 euro. De

klussendienst is er niet om te schilderen of te behangen en ook niet
voor regelmatige klussen, waaronder grasmaaien.
Wie gebruik wil maken van de klussendienst kan op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met Vita via 0297-344094.
Dit nummer kan ook gebeld worden
door vrijwilligers die tijd hebben en
het leuk vinden om iets te doen voor
ouderen. Vooral behoefte is er aan
tuinmannen.

Klaverjassen
bij VZOD

ale prijzen beschikbaar gesteld worden. Wie eindigt er als eerste over
het afgelopen seizoen? Het wordt
nog spannend. Ook nu zal er voor
eenieder een prijs zijn, ook de welbekende marsenprijs gaat uitgereikt
worden. Zoals gewoonlijk is het klaverjassen in de kantine van korfbalvereniging VZOD aan de Wim
Kandreef vanaf 20.00uur. U bent allen van harte welkom.

Aalsmeer - De laatste klaverjasavond van het seizoen om de Jans
en Janny Bos trofee wordt aanstaande vrijdag 21 mei gespeeld bij
VZOD. Hiervoor zullen enkele speci-

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Hoe zit het in elkaar?
Huishoudelijke hulp thuis kan aangevraagd worden bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (WMO) van de
gemeenten Uithoorn en Aalsmeer.
Eventueel kan rechtstreeks met
Zorgcentrum Aelsmeer gebeld worden, waar Thuiszorg Aalsmeer is
gehuisvest. Zij geven graag advies
bij de aanvraag. De naam Thuiszorg Aalsmeer toont het niet, maar
er wordt naast huishoudelijke hulp
in Aalsmeer en Kudelstaart, ook in
Uithoorn hulp geboden. Als de toewijzing vanuit de gemeente bij de
thuiszorg is binnengekomen, gaat
de coördinator Thuiszorg Huishoudelijke Verzorging, Marian Boelrijk,
eerst bij de mensen op huisbezoek.
Zij maakt afspraken over de werkzaamheden en welke dag het beste
uitkomt. Daarna wordt bezien welke
medewerker het beste ingezet kan
worden. Vaak hebben mensen lang
gewacht voordat zij de stap durfden te zetten om hulp te vragen. De
meesten hebben hun huishouden
tenslotte altijd zelf gedaan. Dan is
het niet alleen een overwinning om
hulp te vragen, maar ook best wennen om een ‘vreemde’ over de vloer
te krijgen.
Dat beseffen de medewerkers ook
heel goed. Ieder mens heeft zijn eigen huishouden, de een is heel

schoon en precies, bij anderen is het
juist weer rommelig en vol. De medewerkers zijn allen geschoold om
hiermee om te gaan en hun werkzaamheden naar beste kunnen te
verrichten.
Zij komen gemiddeld één ochtend
of middag per week bij de mensen
thuis en doen de huishoudelijke
werkzaamheden die men zelf niet
meer kan. Vaak wordt het stofzuigen te zwaar of kan men niet meer
op een trapje staan om de ramen te
lappen. Veelal doen de mensen het
lichte stofwerk en/of de verzorging
van de planten nog zelf.
Thuiszorg Aalsmeer probeert cliënten te stimuleren om zolang mogelijk actief te blijven. Het streven is
om vaste medewerkers in te zetten,
zodat er langzaam maar zeker een
vertrouwensband ontstaat.
Het werk is veel meer dan alleen
huishoudelijke werk. De medewerker luisteren naar de verhalen van
cliënten. De cliënten ervaren de medewerker als een belangrijke steun
en dat is ook het motto: Thuiszorg Aalsmeer, dicht bij mensen!

Oost-Inn op pad
met boswachter
Aalsmeer - Woensdag 26 mei is
het weer Oost-Inn dag. ’s Morgens
is er van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. U wordt voor deze activiteit hartelijk uit genodigd. Het programma en nieuws van Oost-Inn is
te vinden op de website van de kerk:
www.oosterkerk.info. Inlichtingen:
0297-325636 of 0297-345413.

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang

IKA op zoek naar
nieuwe koorleden
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer heeft afgelopen dodenherdenking geen repetitie gehouden, maar stil is het allerminst op
de repetitielocatie in de Hornmeer.
De optredens staan weliswaar op
een laag pitje, maar er wordt iedere dinsdag hard geoefend om het
repertoire voor het tweede lustrum
concert er foutloos in te krijgen. Op
19 september bestaat het koor 10
jaar en dit gaat gevierd worden met
een concert op zaterdag 2 oktober
vanaf 20.00 uur in De Open Hofkerk
aan de Ophelialaan.
Zingen in een koor iets voor u/jou?
Vrijblijvend een repetitie bijwonen
mag altijd. Het IKA heet nieuwe leden van harte welkom. Vooral de
bassen kunnen versterking gebruiken. Voor inlichtingen: E. Dubbelman, tel. 0297-521282.

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
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 8.3020.00 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.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 8 en 22
juni 2010.
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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
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@noordholland.nl.

Donderdag 20 mei 2010 is het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg de hele dag gesloten.
Donderdag 20 mei 2010 is het cluster Werk en Inkomen
niet aanwezig. U kunt deze dag geen gebruik maken van het
telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
Donderdag 20 mei 2010 is het cluster WOZ/belastingen
de hele dag telefonisch niet bereikbaar.
	Maandag 24 mei 2010 is het gemeentehuis
gesloten i.v.m. Pinksteren
	Maandag 24 mei 2010 is de winkel VVV/ANWB
gesloten i.v.m. Pinksteren
	Woensdag 9 juni 2010 zullen de balies van de afdeling
Dienstverlening i.v.m. de Verkiezingen de gehele dag
gesloten zijn. Er is derhalve ook geen avondopenstelling!
De afdeling is wel telefonisch bereikbaar.
Uitnodiging
Afscheid drie oud-wethouders Gemeente Aalsmeer
Donderdag 10 juni 2010
17.00-18.30 uur voor bewoners en relaties
Westeinderpaviljoen surfeiland, Aalsmeer
R.P. Fransen, B.J. Nijmeijer en J.J. Overbeek nemen op 10 juni officieel afscheid als wethouders van de Gemeente Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer is de drie oud-wethouders bijzonder erkentelijk
voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen vier jaar.
Alle inwoners van de Gemeente Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd
voor deze afscheidsreceptie.
Bekendmaking vaststelling Reglementen van orde
beraad en raad (artikel 16 Gemeentewet)
De burgemeester maakt bekend dat in de vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2010 de volgende reglementen zijn vastgesteld.
1. het Reglement van orde voor de vergaderingen van het beraad
van Aalsmeer 2010;
2. het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van
Aalsmeer 2010.
In deze huishoudelijke reglementen heeft de raad de zijn eigen
werkwijzen vastgelegd.
Wilt u meer informatie over deze reglementen, of bent u geïnteresseerd in toezending hiervan, dan kunt u contact opnemen met de
griffie van de gemeente Aalsmeer, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0297-387660 of 387561.
Verkiezingen 2e kamer op 9 juni 2010.
Op 27 april 2010 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van
de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
(GBA) van deze gemeente kan stemmen in Aalsmeer.
Sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 is er iets belangrijks
gewijzigd! Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u heeft
wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer dan 5 jaar is
verlopen op 9 juni aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan
de stemming deelnemen.
Laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of
vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent om uw stem
uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw
stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt u uw
stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen door uw
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) en
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan
een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde).
2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen?
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas medio
mei op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval
van tevoren schriftelijk een volmacht. Dit kan tot uiterlijk
maandag 26 mei 2010. Hiervoor is een formulier bij de afdeling
Dienstverlening verkrijgbaar of te downloaden via de site van de
gemeente (www.aalsmeer.nl onder button : verkiezingen).
Elders stemmen
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een formulier wat u kunt verkrijgen
bij de afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website
www.aalsmeer.nl. Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen,
dan kan dit aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk
op 4 juni 2010, 14.00 uur.
Stempas kwijt
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010 14.00
uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen
schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Burgerzaken
aangevraagd worden. Neem daarbij een legitimatiebewijs mee.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het
stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de
achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus
vermeldt die er in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart jl. is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de
Antoniusschool zal een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor sommige kiezers bij deze verkiezingen worden
opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is

een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool “De
Zuidooster”, verplaatst  naar de Bibliotheek van gebouw De Mikado.
In deze bibliotheek zijn er dus nu 2 bureaus ondergebracht.
Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00
uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers:
0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.
Aanvragen vervangende stempas
Het kan voorkomen dat iemand zijn stempas niet heeft ontvangen
of dat de verkregen stempas in het ongerede is geraakt. De burgemeester van Aalsmeer heeft besloten dat de termijn waarbinnen
een vervangende stempas kan worden aangevraagd, verlengd is tot
dinsdag 8 juni 2010 uiterlijk 14.00 uur. De aanvraag voor een vervangende stempas moet Persoonlijk bij de afdeling Dienstverlening
van de gemeente worden gedaan. Bij de aanvraag moet de kiezer
een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Dreef 7, 7 esdoorns, 4 wilgen, 1 es en 1 vleugelnoot;
• Beethovenlaan 120, 1 populus alba;
• Stichtse Pad 4 Kudelstaart, 1 berk;
• Kerkweg 34, 1 denneboom en 1 den.
Datum verzending vergunning: 24 mei 2010
Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van de Zomeravondmarkt, door middel van het
plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder
genoemde weg op volgende dag geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Kudelstaartseweg vanaf de Madame Curiestraat tot
Kudelstaartseweg 257.
De ontheffing geldt op 4 juni 2010 tussen 14.00 uur en 21.00 uur.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 5.2.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• Zomeravondmarkt op de Kudelstaartseweg op 4 juni 2010.

• Aalsmeerderweg 394, het vergroten van de woning;
• Apollostraat 61, het veranderen van de berging in woonruimte.
Verzenddatum bouwvergunningen: 20 mei 2010.
Kennisgeving Besluit Wet Milieubeheer
HW 87-23
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders
bekend dat zij hebben besloten om met toepassing van art. 8.23
lid 1 van de Wet milieubeheer aan de bestaande milieuvergunning
van 29 oktober 1987 (nr. HW 87-23) van Biemond Tankservice B.V.
voor het LPG-tankstation, gelegen Lakenblekerstraat 9a te Aalsmeer
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen. De
nieuwe voorschriften hebben betrekking op het vastleggen van de
maximale LPG-doorzet per jaar en de verplichting om jaarlijks een
accountantsverklaring te overleggen over de LPG-doorzet van het
daaraan voorafgaande jaar. Tevens hebben wij besloten om ons besluit van 20 juni 2006 tot ambtshalve aanpassing van de bestaande
milieuvergunning in te trekken. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 21
mei t/m 2 juli 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd.
Dienstverlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en
woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits
daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel.
0297-387645).
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp
van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp
daarvan zijn ingebracht;
d. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit.
Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tot en met 2
juli 2010 een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen voor het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres). Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.
Ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, Week 20
t/m 26 mei
t/m 27 mei
t/m 28 mei

Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 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:
• Bilderdammerweg 57, het vergroten van een dakkapel;
• Cyclamenstraat 60, het vergroten van de woning;
• Graaf Willemlaan 6, het plaatsen van een serre;
• Hoofdweg 146 a, het plaatsen van een bijgebouw;
• J. Schaperstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Lijnbaangebied, het oprichten van 2 appartementengebouwen
en 18 eengezinswoningen;
• Lijnbaangebied, het oprichten van een appartementengebouw;
• Lijnbaangebied, het oprichten van een appartementengebouw;
• Lijnbaangebied, het oprichten van een appartementengebouw;
• Lijnbaangebied, het bouwen van 79 eengezinswoningen;
• Mastweg 1, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Zonnedauwlaan 1, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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:
Bouwvergunning 1e fase
• Uiterweg 260, het vernieuwen van een woning.
Bouwvergunning 2e fase
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom en werkplaats
met kantoorruimte;
• Kudelstaartseweg naast 40, het bouwen van een woning met
berging.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
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.

t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 4 juni
t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 11 juni
t/m 11 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 6 juli

Terrasvergunning: Hotel Chariot, Oosteinderweg 243;
Concept Verordening naamgeving en nummering
Aalsmeer 2010;
Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 1
larix, Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den;
Molenpad/Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken:
8 bomen, Wilgen: 4 bomen, Kastanjes: 3 bomen,
Cupressocyparis leylandii: 1 boom, Malus: 2 bomen,
Pinus: 1 boom, Metaseqoia glyptostroboides:
1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, Meestammige
kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 1 boom,
Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior (gewone es)1
boom;
Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 2 st.
coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;
Drank en Horecavergunning: Resto VBA, Legmeerdijk
313;
Exploitatievergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij,
Poldermeesterweg 3;
kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2
berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde;
Drank en Horecavergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40.
Exploitatievergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Exploitatievergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14
Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 1 es en 1
vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba;
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en
1 den.

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.
Inzagetermijn tot vrijdag 20 mei 2010
• Citroenvlinderstraat 11, het plaatsen van een schuur in de
voortuin;
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur.
Inzagetermijn tot vrijdag 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 11 juni 2010
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een
aanbouw.
Inzagetermijn tot vrijdag 18 juni 2010
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de
woning.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Optreden Saskia Larroo
met band in Bacchus
Aalsmeer - Saskia Laroo verzorgt
aanstaande zaterdag 22 mei met
haar band een jazz-optreden in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Saskia Laroo, in Amerika door pers en publiek gebombardeerd tot ‘Lady Miles Davis of Europe’, is één van de weinige vrouwen die al meer dan drie decennia
de trompet bespeelt. In de tweede
helft van de jaren zeventig ging ze,
achttien jaar oud, wiskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam, maar ze maakte al spoedig de
ommezwaai naar de muziek.
Ze speelde in veel verschillende
groepen, in eerste instantie voornamelijk contrabas, maar later ook
trompet. Ze werd regelmatig gevraagd door saxofonist Hans Dulfer. Vanaf 1981 maakte Saskia regelmatig deel uit van zijn groep en
daarnaast zat ze in Rosa King’s Upside Down Band, waarin ook de jonge Candy Dulfer speelde.
Rond 1997 kreeg Saskia haar vaste zondagavond in het Amsterdamse jazzcafé Alto. Daar werkte ze met
verschillende akoestische ritmesecties, en haar favoriete muzikanten
nam ze mee de studio in voor de
cd ‘Jazzkia’. De spontane, losjes gespeelde standards, die hierop te horen zijn, ademen de sfeer uit van Miles Davis’ muziek van eind jaren vijftig, begin jaren zestig.

In Bacchus zal Saskia begeleid worden door de Amerikaanse pianist,
vocalist en componist Warren Byrd.
Warren speelt behalve met Saskia
ook met vele andere internationale
muzikanten. Op basgitaar zal de virtuoze Daniel Gueli acte de présence geven en op drums Dorota Piotrowska, een jonge Poolse die het
laatste jaar regelmatig in de diverse
bands van Saskia drumt.
Aanvang concert tussen 21.30 en
22.00 uur. Zaal open vanaf 21.00
uur. Entree: Uw gift.

Salsa Big Band ‘Salsabor’
zondag live in The Beach
Aalsmeer - Op eerste Pinksterdag,
zondag 23 mei, staat een speciale
live editie van de maandelijkse salsadansavonden op het programma
van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Er kan deze avond gedanst worden op live muziek! Op
het tropische indoor terras van The
Beach wordt ruimte worden gemaakt voor een podium, een bar
en een ruime dansvloer waar je als
geen ander je ding kunt doen. Deze keer is de beurt aan de 18- koppige Salsa Bigband Orquesta Salsabor. Dit Orquesta is één van de
weinige echte bigbands die in het
salsacircuit actief is. Deze energieke salsa bigband met muzikanten
uit onder andere Cuba, Argentinië
en Venezuela, speelt naast de grote latin klassiekers en het salsa re-

pertoire uit Cuba, ook de zeventiger
en tachtiger jaren New York Salsa
Dura stijl. Tijdens de pauzes neemt
dj Rick, onder andere bekend van
de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten (België), de draaitafels voor zijn
rekening. Al meer dan 15 jaar weet
hij de dansers te prikkelen met zijn
vloeiende wisselingen van de ene
muziekstijl naar de andere.
Voordat Orquesta Salsabor de zaal
op zijn kop zet, kan deelgenomen
worden aan een workshop ‘salsa intermediate’. Een mooie gelegenheid
om een nieuwe move toe te voegen
aan je dansrepertoire. Het feest begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 12,50 euro in de voorverkoop
en 15 euro aan de deur. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl.

Vrijdag in culturele café

Pubkwis Bacchus Barrage

Het medewerkersteam van danscafé de Praam.

Aalsmeer - Bacchus Barrage is de
leukste pubkwis van Aalsmeer en
aanstaande vrijdag 21 mei wordt
deze weer gespeeld in het culturele café in de Gerberastraat. Er gaan
vragen gesteld worden over muziek,
media, TV, kunst, cultuur, geschiedenis, sport, natuur, wetenschap en
wat je nog meer kunt bedenken.
Alle vragen worden rijkelijk voorzien
van beeld- en/of geluidsfragmenten. Alles wijst zich vanzelf, uitleg is
verder niet nodig. De kwis is volledig
bedacht en gemaakt door de presentatoren Reinoud en Kees. Speel
mee met je eigen team of schuif aan
bij een reeds bestaand team (na-

tuurlijk wél eerst even inschatten of
het een winnaars-team is). Want alles leuk en aardig, maar je wilt wél
winnen. Er worden 3 ronden van 30
vragen gespeeld.
Per ronde is er een rondje van de
zaak te winnen voor het best scorende team. Voor het team dat aan
het einde van de avond de meeste
punten heeft gescoord, liggen van
die práchtige Bacchus T-shirts klaar.
Maar natuurlijk is de eer van de
overwinning het belangrijkst! Bacchus Barrage is de opvolger van Trivia en begint vrijdag om 21.30 uur.
De zaal is open vanaf 21.00 uur, de
toegang is gratis.

Muziek/Film
Donderdag 20 mei:
* Crazy piano’s, band speelt nummers op verzoek in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 22 mei:
* Jazz van Saski Laroo met band in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Lady’s Night in de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Zondag 23 mei:
* Salsa live met orquestra Salsabor
in The Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 20u.
Woensdag 26 mei:
* Film ‘Het regent gehaktballen’ voor
jeugd gr. 3 t/m 8 bij BindingBoven,
Zijdstraat van 15.30 tot 17u.
Zaterdag 29 mei:
* Voorjaarsconcert ACOV in Karmelkerk, Stommeerweg vanaf 20u.
* Into the Groove met dj Feigo in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Hardnoize feest met D-Block en Ste-Fan in N201, Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 30 mei:
* Laatste Americana-concert in De
Oude Veiling, Marktstraat met David
Olney en Sergio Webb. Vanaf 15u.
Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 22 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
22 en 23 mei:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 30 mei:
* Objecten en schilderijen van Jan
Tervoort en Fanny Mazure in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Ook
veel glaskunst. Open zaterdag en
zondag 13 tot 17u.

Tot en met 20 juni:
* Botanische wandplaten en schilderijen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.
Diversen
Vrijdag 21 mei:
* Speelavond buurtvereniging Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Open snelschaaktoernooi AAS in
Doopsgez. kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Bacchus Barrage, popkwis, in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Kaartavond VZOD in kantine Wim
Kandreef vanaf 20u.
21 t/m 24 mei:
* Weekaatje bij RKAV, Beethovenlaan voor kids 6-12jr. Vrijdag 19u.
opening. Zondag open dag 15-17u.
Zaterdag 22 mei:
* Face tot Face met fotografe Maaike
Cappon en portretschilderes Daphne Klein in Dorpshuis Kudelstaart
van 9 tot 14u.
Dinsdag 25 mei:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 26 mei:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 9.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
* PvdA-kamerlid Diederik Samson in
Historische Tuin, Uiterweg. Ingang
Praamplein vanaf 19.30u.
Donderdag 27 mei:
* OVAK-middag over minimabeleid
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan. Aanvang: 14u.
Zaterdag 29 mei:
* Nationale hengeldag, gratis vergunning voor 1 dag. Af te halen bij
hengelsportwinkels.
Vergaderingen
Donderdag 20 mei:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

“We gaan flink uitpakken met WK voetbal”

Chatroulette bingo, sjoelen en
themafeesten in De Praam
Aalsmeer - Sinds 1 mei is het team
van danscafé de Praam versterkt
met Bas Been en met deze man met
ruime horeca-ervaring gaan de komende maanden tal van activiteiten opgestart worden. “Spelletjes,
themafeesten en tijdens het WK
voetbal gaan we flink uitpakken”,
vertelt Bas. “Alleen activiteiten overigens waar we met z’n allen achter staan”, verduidelijkt de nieuwe
bedrijfsleider. Elke woensdag wordt
in de Praam chatroulette bingo gespeeld. Via internet worden plaatjes
gezocht van bijvoorbeeld zonnebrillen en petjes en wie deze vindt mag
dit af kruizen op zijn of haar kaart.
“Je speelt het spel met spelers uit
de hele wereld. Echt heel leuk en
de winnaar, degene die als eerste
de kaart vol heeft, krijgt een leuke
prijs.” Eens mee gaan spelen is een
aanrader. Deelname is gratis voor
iedereen vanaf 18 jaar en de aanvang is 20.30 uur.
Volgende week donderdag 27 mei
staat de eerste sjoelavond op het
programma. De sjoelcompetitie gaat
door tot eind december, iedere laatste donderdag van de maand. Wie
deel wil nemen, kan zich inschrijven aan de bar. Maximaal tien teams
kunnen deelnemen en een team bestaat uit vier personen. Er zijn geen
kosten aan verbonden. De winnaars
van de avond ontvangen een verfrissende prijs en het team dat de
competitie uiteindelijk wint kan rekenen op een spannende prijs. Ook
het sjoelen begint om 20.30 uur.

Oranje en WK voetbal
Het WK voetbal betekent voor café
de Praam flink uitpakken. Bas: “Alles
wordt oranje aan de binnenkant en
bij wedstrijden van Nederland fleuren we de buitenkant op met oranje ballonnen.”
Voetbal kijken kan zeker in de
Praam, want er komen twee grote
schermen, vijf tv-schermen en wie
persoonlijk met vrienden wil kijken,
kan de skybox huren voor acht personen inclusief een eigen tap. Om
alvast in stemming te komen, kan
binnenkort oranjebier gekocht worden. De Praam is overigens iedere
woensdag tot en met zondag geopend, maar tijdens het WK worden
hiervoor uitzonderingen gemaakt.
De wedstrijd Nederland tegen Denemarken op maandag 14 juni vanaf 13.30 uur kan in het café in de
Zijdstraat bekeken worden. “Anderhalf uur voor een wedstrijd zijn we
aanwezig en na afloop maken we
er een feestje van met een dj”, vervolgt Bas.
Lady’s Night
Tot slot wijst de bedrijfsleider nog
op bandjesavond op 26 juni met een
gezellige afterparty en de drie grote
themafeesten, waarvan aanstaande
zaterdag 22 mei de eerste op stapel staat. Lady’s Night is het thema. Alvast het noteren waard zijn
de beachparty op 21 juli en de Jungle party op 24 oktober. Meer en uitgebreide informatie is te vinden op
www.depraam.nl.

Inzenden kan tot 15 juni

Weer gedichtentuin in het
boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Na het succes van vorig jaar zal KCA ook dit jaar het
boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg om toveren tot een gedichtentuin. In het eerste en derde weekend van september (braderie en kunstroute) wil KCA de inwoners van Aalsmeer en omgeving
wederom de gelegenheid geven om
van gedichten en het monumentale kerkhof te genieten. De inzenders van vorig jaar hebben inmiddels een uitnodiging gekregen om
een gedicht te schrijven. Het thema

is: Dichterbij. Mocht u/jij ook inspiratie krijgen om op dit thema een
gedicht te schrijven dan kunt u/jij dit
opsturen naar het emailadres: corrie_deboer@zonnet.nl. (laagliggend
streepje tussen corrie_deboer). Het
gedicht mag uit maximaal 14 regels
bestaan en moet voor 15 juni binnen zijn. Uit de inzendingen worden
de meest aansprekende gedichten
geselecteerd. Van de geplaatste gedichten wordt tevens een bundel
samengesteld en aangeboden aan
geïnteresseerden.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW: PLECTRUMS VAN FAMILY GUY,
SIMPSONS & SOUTH PARK (SET vAN 5 STUKS)

FENDER SQUIER

AANBIEDING:

GITAARSTATIEF
vAN 15.95 vOOr

%4.00

%10.95

(ELEKTrISCHE
GITAAr)

%178.-

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Mike Griffioen winnaar
eerste travestietenshow

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
voor de eerste keer een travestietenshow georganiseerd in café Sportzicht. Dit was een groot succes. Er is
veel gelachen door de deelnemers
en het publiek. Er deden acht travestieten mee aan de show. Zij hadden zich helemaal ingeleefd en hun
uiterste best gedaan om als mooiste
travestiet te verschijnen.
Er werden drie rondes gehouden
en in elke ronde waren er punten te
verdienen. In de eerste ronde presenteerden de travestieten zich zelf
door op de catwalk te lopen en wat
over zichzelf te vertellen. In de tweede ronde werd een quiz gehouden.
De derde en laatste ronde was een
talentenshow, waarin de travestieten hun zang- en danstalent lieten
zien. Als laatste mocht het publiek
punten van 1 tot 10 geven aan elke travo. Alle punten werden bij el-

kaar opgeteld. Julian Soede alias
Ma Flodder behaalde de eerste prijs.
Op de tweede plaats is Cor van Tilburg alias Corina du Travestita geëindigd en Caou alias Angela ging
er met de derde prijs vandoor. Na
een hertelling kwam de jury er achter dat van één travestiet een aantal
punten niet geteld waren. Het leverde een nieuwe nummer één op. De
winnaar van de avond is: Mike Griffioen alias Verona.
Later op de avond kwamen nog
meer travestieten binnen, zij konden
helaas niet meer meedoen aan de
rondes, maar het publiek kon nog
wel van ze genieten. Tijdens deze avond had ook een aantal vrouwen hun best gedaan om als man
te verschijnen. Het was een gezellige avond waarbij de kaak- en buikspieren goed zijn getraind.

Kunstenares Fiona Klück laat één van haar Stuifmeel-kunstwerken zien.

Botanische wandplaten en schilderijen

Leerzame opening nieuwe
expositie in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag 15
mei de expositie ‘Stuifmeel’ in Het
Oude Raadhuis geopend. Botanische wandplaten en werken van
zes kunstenaars sieren de muren
van de tentoonstellingsruimte in de
Dorpsstraat op. De opening werd
verricht door Jan Broere, assortimentskenner, oud-directeur van de
Tuinbouwschool en oud-voorzitter
van de Historische Tuin. De oud-leraar en plantenkenner maakte van
een opening een lesuurtje. “Na een
zorgvuldige rondgang gaat u zeker wijzer naar huis.” Zo leerden
de aanwezigen dat elke plant twee
namen heeft volgens de systematiek van Linnaeus. De achternaam
is de geslachtsnaam van de plant
en de voornaam is de soortnaam.
In Aalsmeer zijn veel straatnamen
die herinneren aan beroemde biologen, zoals de oprichter van natuurmonumenten Jac. P. Thijsse, vader
van de genetica Mendel, aanleg-

ger van de Hortus in Leiden Clusius, plantenfysioloog Blaauw en onder andere Wentstraat naar de directeur van het proefstation suikerriet op Java. “Planten vertellen een
verhaal, een verhaal vanuit het wonder, de geniale structuur, onnavolgbaar ingewikkeld, maar toch precies
sluitend”, zo vervolgde Broere zijn
speech om tot slot de bezoekers te
wijzen op de passende, natuurgebonden schilderijen van de zes kunstenaars. “De schilderijen van Fiona Klück bijvoorbeeld. Geschilderd
met roest als pigment en met geborduurde en gedroogde bloemen.” De
andere exposanten zijn Liesbeth Eilders, Yolanda Eveleens, Els Hazenberg, Louis van Marissing en Cathy
van der Meulen. Een kijkje gaan nemen is zeker een aanrader. Dit kan
tot en met zondag 20 juni iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang
tot Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis.

Vloer nog steeds niet af

Geen Ska-feest in N201,
wel D-Block & S-te-Fan
Aalsmeer - Omdat de vloer dan
nog steeds niet af is, kan het geplande Ska-feest met de bands Bazzookas en Andere Koek op vrijdag
28 mei in de N201 niet doorgaan.
Het hardstyle feest met de hoofdact D-Block en S-te-Fan op zaterdag 29 mei gaat wel door. Dit is dan
officieel het eerste evenement na de
verbouwing in het jongerencentrum
aan de Zwarteweg.
Het feest 29 mei begint om 22.00
uur en kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro, aan de deur 12 euro. Voor meer informatie en nieuws:
www.n201.nl.
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Hengelsport zaterdag in schijnwerpers

Sportvissers meer dan welkom
bij dierenzaak René Jagerman

Voor veelbelovende noviteiten

Uitreiking Glazen Tulp van
FloraHolland vandaag
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
20 mei, worden de winnaars van De
Glazen Tulp 2010 bekend gemaakt.
De Glazen Tulp is dé prijs die FloraHolland jaarlijks uitreikt voor de
meest veelbelovende noviteiten en
concepten van de sierteeltsector. De
uitreiking vindt dit keer plaats op de
marktplaats FloraHolland Rijnsburg,
waar op hetzelfde moment ook de
FloraHolland Summer Fair gehouden wordt.
Tijdens de feestelijke uitreiking voor
genodigden maakt SBS6 opnamen
voor het tv-programma De Tuinruimers. Bij FloraHolland worden jaarlijks honderden nieuwe cultivars en
concepten geïntroduceerd, via de
klokken op de verschillende vestigingen maar ook via FloraHolland
Connect. De breedte en diepte van
het in Nederland beschikbare bloemen- en plantenassortiment maakt
ons land uniek in de wereld. Handelaren vragen naar nieuwe bloemenen plantensoorten, omdat zij zich bij
hun klanten willen onderscheiden.
Ook bloemisten, retailers en tuincentra zoeken voortdurend vernieuwing om hun klanten te verleiden.
FloraHolland zet de noviteiten van
haar aanvoerders dan ook graag
voor de handel in de spotlights. Dit

gebeurt op beurzen, tijdens presentaties bij de klok, met speciale veilgroepen maar ook met een prestigieuze award, De Glazen Tulp. Bedrijven die er uitzonderlijk goed in slagen een product of concept op de
markt te brengen, ervaren De Glazen Tulp vaak als de kroon op hun
werk. In totaal maken dit jaar 19
producten kans om op 20 mei met
‘De Glazen Tulp’ bekroond te worden. Er zijn vier categorieën: tuinplanten, kamerplanten, concepten
en snijbloemen. De kanshebbers
zijn tijdens de FloraHolland Trade
Fair Aalsmeer in oktober 2009 en de
Trade Fair Naaldwijk in maart van dit
jaar genomineerd door een jury van
in- en verkopers.
Glazen Tulp op SBS
Bij de uitreiking van De Glazen Tulp
vandaag is een cameraploeg van
SBS6 aanwezig. Wie dan uit handen van juryvoorzitter Rob Verlinden ‘De Glazen Tulp’ mag ontvangen blijft nog geheim. In de uitzending van Tuinruimers op zaterdag 5
juni zendt SBS6 een compilatie uit
van de jurering en de uitreiking van
De Glazen Tulp 2010. Meer informatie over de nominaties is te vinden
op www.floraholland.com

Aalsmeer - Dierenspeciaalzaak
René Jagerman in de Ophelialaan is
alle jarenlang gespecialiseerd in alle
diervoeders en dierbenodigdheden,
zoals honden- en kattenmanden,
kussens, konijnenhokken, kooien,
voerbakken, etc. en voor menig dierenliefhebber is een bezoekje door
de jaren heen een prettige bezigheid gebleken. De wetenschap dat
er in de regio indien gewenst gratis bezorgd wordt, speelt uiteraard
ook een belangrijke rol. Tot eind vorig jaar sierde een aquariumwand
de winkelruimte aan de achterzijde links, maar deze ‘natte hoek’ is
inmiddels verdwenen en dat betekende dat er ruimte vrij kwam om
de hengelsportafdeling flink te verruimen. Het betekende een forse ingreep, niet alleen fysiek maar ook financieel, maar René is trots op het
resultaat en wil dat graag tonen zo
aan het begin van het nieuwe visseizoen. Het is immers ook de tijd om
de spullen weer op orde te brengen.
De tuigen hebben weer aandacht
nodig. Welke dobber moet je kie-

zen, hoe lood je die vervolgens uit
en wanneer gebruik je die nu eigenlijk? Er is zoveel keus, haast om gek
van te worden en dan is het prettig
te weten dat de kennis en kunde bij
Dierenspeciaalzaak René Jagerman
aanwezig is. Vragen staat vrij en komende zaterdag 22 mei krijgt René vanaf 11.00 uur extra assistentie
vanuit een karpervisclub om zoveel
mogelijk bezoekers te informeren en
advies te geven. Dat geldt voor zowel de beginnende als de wat meer
gevorderde sportvisser en niet onbelangrijk is dat de prijzen op deze
zaterdag extra aantrekkelijk zijn.
Topmerken
De afgelopen week nam de redactie alvast een kijkje in de dierenspeciaalzaak in het algemeen en bij de
hengelsportafdeling in het bijzonder. Bij zeer gerenommeerde merken als Spro, het allroundmerk met
vele prachtige producten voor een
redelijke prijs, van meerval tot witvis, in iedere sector scoort Spro elke
keer weer en dat geldt ook voor het

merk JRC met een zeer breed assortiment aan karperproducten. Het
merk Albatros kent haast iedereen
wel. Hun assortiment is erg breed
en gevarieerd en wordt gekenmerkt
door een goede prijs en kwaliteit
verhouding. Abu Garcia bestaat al
vele jaren in hengelsportwereld en
is vooral meester in het maken van
zeer hoge kwaliteit molens. Op het
gebied van lokaas voor karpers, de
zogenaamde boilies, is het merk
Martin SB toonaangevend en er zijn
diverse nieuwe smaken aan het assortiment toegevoegd, ook in diepvriesvorm. Met een beetje fantasie
kan hier sprake zijn van een milkshake voor karpers. Op hengelgebied moet het merk Soul zeker nog
genoemd worden, evenals de mer-

Aalsmeer - Tot eind oktober zijn bij
Carla de Klerk Interieur zeefdrukken
te bewonderen van Tineke van Dijk.
De kunstenares is haar hele leven
al gebiologeerd door strakke vormen, symmetrie en sterke kleuren.
Bij elke techniek die zij gebruikt,
van wandkleden, gouaches en collages tot zeefdrukken, zoekt Tineke dessins. Die vind zij in de natuur,
zoals in hout, bladnerven, golven,
een stenen muur, een hekwerk, tralies, bloemen, een vlucht vogels of
een tak. Taal is voor Tineke eveneens belangrijk. Niet alleen een zin
of een woord, maar zelfs een enkele letter heeft voor haar een magische uitstraling en roept gevoelens
op. De kunstenares gebruikt daarom graag letters in alle soorten. Ze
verzamelt oude handschriften, gedichten, krantenknipsels, en oude
brieven. Van al die vormen en dessins met hun magie en gevoelens
bouwt Tineke een ontwerp. Tijdens
het zeefdrukken laat zij zich steeds
verrassen door haar eigen creativiteit. Het ontwerp is nooit helemaal
af. Dat komt pas tijdens de laatste

“Leuk om creativiteit de vrije loop te laten gaan”

Magda Kraaij verzamelt en
maakt al tien jaar poppen
ROC Nova College, afdeling Leerplicht gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Ronde Venen, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, GGD Kennemerland, Heliomare, Stichting
Meerwaarde, Brijder Verslavingszorg en Politie Kennemerland werken samen
om jongeren met problemen te ondersteunen bij hun opleiding.
Fotograaf: Carel Anderson.

Ter ondersteuning jongeren onderwijs

Oprichting zorg- en adviesteam
Hoofddorp - Dinsdag 11 mei is in
Hoofddorp het zorg- en adviesteam
ROC Nova College regio Zuid officieel opgericht. Dit zorg- en adviesteam (ZAT) is een samenwerking
tussen professionals die jongeren
en hun ouders in het onderwijs ondersteunen.
Het doel is dat zoveel mogelijk jongeren uit de regio hun opleiding op
het Nova College kunnen blijven
volgen en minimaal een startkwalificatie behalen.
Binnen het ZAT werken de volgende
partners samen: afdeling Leerplicht
gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Ronde Venen, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, Regionaal Meld- en Coördina-

tiepunt, GGD Kennemerland, Heliomare, Stichting Meerwaarde, Brijder Verslavingszorg en Politie Kennemerland. Het werken binnen een
ZAT speelt in op de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer
jongeren overbelast zijn en met gecompliceerde situaties te maken
krijgen. De problemen die daaruit voortkomen kunnen zij niet altijd zelfstandig het hoofd bieden.
Daardoor komt de voortgang van
hun opleiding in gevaar en dreigen
ze voortijdig de opleiding te verlaten. Tevens stelt het rijk dat iedere school medio 2011 over een ZAT
dient te beschikken. Het Nova College voldoet ruimschoots aan de
gestelde termijn.

Nieuwste opwekkings cd
in de Ichtusshop
Aalsmeer - De stichting Opwekking organiseert ook dit jaar weer
haar jaarlijkse pinksterconferentie. Dit maal wordt het festival maar
liefst voor de veertigste keer georganiseerd. Elk jaar betekent deze
conferentie ook de start van de verkoop van een nieuwe opwekkings
cd. Dit jaar zal er in het kader van
het jubileum een speciale 4cd ‘Gold
Collection’ limited edition uitgegeven worden alsmede een muziekboek met alle nummers tot dusverre. Om belangstellenden de gelegenheid te geven deze nieuwe cd
zo snel mogelijk te kunnen beluisteren houdt De Ichtusshop, de chris-

telijke boekwinkel in gebouw Irene in de Kanaalstraat, haar deuren
op vrijdag 21 mei extra lang open,
van 10.00 tot 21.00 uur. Er geldt een
embargo voor deze cd tot 18.00 uur,
maar vanaf 18.00 uur mag en zal de
opwekkingscd dan ook echt leverbaar zijn. Speciaal voor deze gelegenheid is De Ichtusshop vrijdag 21
mei van 10 uur ’s ochtends tot 21
uur ’s avonds geopend. Natuurlijk
bent u gedurende deze openingstijden ook welkom voor de aanschaf
van een goed boek, een christelijke cd of een leuk De Ichtusshop in
de Kanaalstraat 12 is telefonisch bereikbaar via 0297-340349.

Creativiteit de vrije loop
Enkele jaren geleden toonde een

vriend ook interesse voor het maken van de poppen. Altijd al vond
hij de poppenverzameling van Magda fascinerend, maar nu wilde hij
ook zelf aan de slag. Poppen maken is een kunst op zich. Wanneer
de Kudelstaartse begint aan een
pop maakt zij eerst het gezichtje,
de handjes en voetjes van fimoklei.
Vervolgens maakt ze het poppenlijfje van ijzerdraad. Wanneer zij hiermee klaar is gaat zij de pop aankleden. Met de vriend gaat de Kudelstaartse regelmatig op stap naar
rommelmarkten voor lapjes stof en
voorwerpen die zij kan gebruiken
voor het aankleden van haar poppen. Als zij in Nederland niet slaagt,
kan Magda altijd nog in Zweden terecht, waar haar zoon woont.

Hoewel Magda heel erg gehecht is
aan elke pop die ze gemaakt heeft,
stond zij dit toe. “Het zijn eigenijk
mijn kleine kunstkinderen”, aldus
Kraaij. In Zweden hebben ze vele zogenaamde loppis. Loppis zijn
schuren waarin de Zweedse mensen voorwerpen zetten die zij niet

fases en zo fantaseert zij haar eigen
wereld. “Daar lenen vooral zeefdrukken zich heel goed voor. Daarom voel ik mij het meeste thuis bij
deze manier van werken”, aldus de
kunstenares. Vrijblijvend de winkel
van Carla de Klerk Interieur in de
Zijdstraat binnen lopen, mag altijd.
U bent welkom.

meer nodig hebben. Als het ware
particuliere kringloopwinkeltjes. Samen met haar man snuffelt Magda
daar graag rond.
Favoriete pop
De Kudelstaartse heeft een favoriete pop. Het is de kerstman.
“De man is groter dan de meeste
poppen en heeft een wijze vriendelijke uitdrukking op zijn gezicht. Helaas staat de kerstman nu op zolder. De pop kan vanzelfsprekend
niet het hele jaar beneden staan”,
zegt Magda. Nog steeds heeft ze
veel plezier in haar hobby en verzameling. Haar man houdt erg van
modelschepenbouw. “Het komt wel
eens voor dat wij als drie kleine
kleutertjes aan de eettafel aan het
knutselen zijn”, lacht Kraaij. “De geraniums mogen voorlopig wel blijven staan, maar zonder mij er achter”, besluit Magda.Bent, of kent u
iemand met een grote verzameling
en wilt u lezers mee laten genieten
van deze verzameling? Neem dan
contact op de Nieuwe Meerbode va
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Door Kevin Lamers

Zweden
Magda en haar man hadden enkele poppen meegenomen naar Zweden om het als versiering in het restaurant van haar jongste zoon neer
te zetten. De klanten van het restaurant waren enthousiast over de
poppen en wilden ze zelfs kopen.

Financiële bijdrage OSA
aan twee Lions projecten
Aalsmeer - Lionsclub Aalsmeer
Ophelia heeft onlangs bij de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking
Aalsmeer (OSA) een aanvraag ingediend om de financiële bijdrage van
de club aan twee van haar projecten
te verdubbelen.
De OSA heeft op 10 april deze aanvragen goedgekeurd en aan beide
projecten 2250 euro toegekend. Dit
betekent dat de Lionsclub Aalsmeer
Ophelia aan beide projecten ieder
4450 euro heeft overgemaakt. Het
eerste project betreft de Nederlands/Braziliaanse Stichting ‘Children Asking’. Doelstelling van deze
stichting is om door middel van low
budget leerplek-adoptie en het door
haarzelf ontwikkelde Pede-onderwijsprogramma kinderen in risicogebieden van Brazilië te helpen. Met
behulp van de toegekende financiële bijdrage kan de bouw worden gerealiseerd van een etage op een bestaand gebouw, dat bestemd is voor
de opvang van kinderen uit de sloppenwijken van Sitio in Brazilië. De-

Stretchers en tenten
Ook op het gebied van tenten, stretchers en slaapzakken kunt u uitstekend terecht bij Dierenspeciaalzaak
René Jagerman aan de Ophelialaan
103 die tevens Bloemenzegelwinkelier is. De winkel is geopend op
maandag van 11.00 tot 18.00 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00
tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot
16.00 uur en is telefonisch bereikbaar via 0297-360690.

Zeefdrukken Tineke van
Dijk bij Carla de Klerk
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Kudelstaart - Magda Kraaij heeft
een bijzondere hobby. Al tien jaar
lang maakt zij poppen. Wat begon
als uitlaatklep voor haar werk mondde uit in een grote verzameling.
De Kudelstaartse was jarenlang
werkzaam als therapeute. Tien jaar
geleden zocht zij een hobby als tegenwicht voor haar werk. Bij toeval stuitte zij op een advertentie
van een poppenmaakcursus in de
krant. Magda was geïnteresseerd
en leerde op de cursus de basis van
het poppenmaken. Altijd al was ze
een creatieve geest. “Dit was weer
eens wat anders dan normaal”, zegt
Magda. Inmiddels heeft Kraaij een
grootste verzameling van ongeveer
honderd zelfgemaakte poppen. “Tot
verdriet van mijn man puilt het huis
uit van de poppen en alles wat met
mijn hobby te maken heeft”, lacht
Magda. Het maken van een pop
kost haar ongeveer veertig tot vijftig
uur. Onder het genot van altijd veel
gezelligheid.

ken Korda en Shakespeare pronken in de hengelsportafdeling. Twee
keer per week wordt de dierenspeciaalzaak voorzien van verse maden
en wormen. Het is slechts een bescheiden greep uit en zeer uitgebreid aanbod.

ze etage zal worden gebruikt voor
de training van onderwijzend personeel voor genoemde kinderen.
Children Asking ondersteunt de naschoolse opvang van de kinderen in
de sloppenwijken. De kinderen ontvangen slechts halve dagen regulier basisonderwijs. Naschoolse opvang is hard nodig omdat de kinderen anders het andere dagdeel op
straat belanden met alle risico’s van
dien, zoals drugsgebruik/handel,
misdaad en prostitutie.Het tweede
project betreft weeshuis St. Joseph
Orphanage, in Kiserian, Tanzania.
De bijdrage wordt besteed aan het
realiseren van de aanschaf en installatie van een windmolen en zeven zonnepanelen voor de energievoorziening van het weeshuis. Dit
gebeurt via de Stichting Endeleo
Foundation in Utrecht. Deze Stichting heeft als doelstelling bij te dragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen (die door 189 regeringsleiders in 2000 zijn afgesproken) en daarmee de armoede we-

reldwijd te bestrijden; bij voorkeur
via kleinschalige projecten. In het
weeshuis in Kiserian is behoefte
aan elektriciteit, onder andere om
het eten langer te bewaren en voor
de te bouwen medische hulppost.
De levensomstandigheden van zowel de weeskinderen als de lokale gemeenschap zullen door de-

ze duurzame energievoorzieningen structureel worden verbeterd.
Lionsclub Aalsmeer Ophelia is de
Stichting OSA dankbaar dat zij een
bijdrage levert aan de door haar ondersteunde projecten.
Zij dankt de OSA voor de plezierige
samenwerking rond deze en eerdere projecten.

OVAK over minimabeleid
Aalsmeer - Op donderdag 27 mei
organiseert de OVAK een middag
over het minimabeleid in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 14.00 uur en gesproken gaat worden over minimaregelingen. Inwoners van Aalsmeer en
Uithoorn kunnen naast het aanvragen van een levensonderhoudende
uitkering, ook terecht bij het cluster
Werk & Inkomen voor diverse financiële voorzieningen.
Deze worden de minimaregelingen genoemd en zijn bedoeld voor
mensen met een inkomen op, rond
of onder het minimum inkomen en
een beperkt vermogen. Mensen
die geen levenonderhoudende uit-

kering hebben, maar een minimum
inkomen en vermogen, komen ook
hiervoor in aanmerking.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kennen een aantal specifieke regelingen: Bijzondere bijstand,
bijdrage voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, het declaratiefonds voor 65+, collectieve
ziektekostenverzekering, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
schuldhulpverlening.
Er zijn nog meer minimaregelingen,
echter bovenstaande opsomming is
van toepassing voor de ouderen.
De middag wordt verzorgd door
Miranda van Iersel, consulent minimabeleid.
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Wethouder Verburg start
Kudelstaartse Solexrit

Zondag 23 mei uitverkocht

Dit weekend: AJOC Festival
Wilnis - Komend weekend vindt de
vijfentwintigste editie van het AJOC
Festival plaats! De grootste bands
van Nederland staan in Wilnis op
het podium en maandag 24 mei is
een dag vol spektakel. Op vrijdag 21
mei staan Miss Montreal, DI-RECT
en BLØF op het programma. Op zaterdag 22 mei kan vanaf 15.30 uur
genoten worden van Valerius, Ilse
DeLange, Destine, Moke, Kane en
Soulvation. Op de uitverkochte zondag 23 mei staan Waylon, De Dijk
en Guus Meeuwis op het podium.
Heb je nog geen kaart en zin in een
geweldig pinksterweekend? Bestel
je kaarten voor vrijdag en zaterdag
zolang het nog kan via de website
www.AJOC.nl. Op maandag 24 mei,
tweede pinksterdag, organiseert
AJOC de spektakeldag. Deze dag
staat bomvol met activiteiten en optredens voor jong en oud. De dag
begint met de Bibaboerderij Roadshow. Een geweldig leuke show voor
de kinderen! De kinderen kunnen
ook met de televisiefiguren op de
foto. Ook zal de finale van het Rabo
Talentenpodium dit jaar weer op de
spektakeldag van het AJOC Festival plaatsvinden. Talenten uit de regio strijden om de felbegeerde eerste plaats. Het Rabo Talentenpodium wordt gepresenteerd door Valerio Zeno. Er is nog meer ruimte voor
talent: De jonge goochelaar Robin
Matrix zal een spannende show geven en de winnaar van NCRV’s Ongekend Talent, Flo, geeft een optreden op het hoofdpodium. Ook Jan
Smit en de 3 J’s geven spetterende optredens op de spektakeldag.
Op het buitenterrein is ook van alles
te beleven. De springkussens zullen

natuurlijk niet ontbreken en ook de
kinderboerderij is weer aanwezig.
De kinderen kunnen de dieren aaien en met ze op de foto. De marktkramen met de oude ambachten
zijn tevens van de partij. Zeker de
moeite waard om even een kijkje te
nemen! Er zullen ook weer diverse
demonstraties gegeven worden, bijvoorbeeld een echte Western Show
met paarden en een Valkerij Show,
waarbij je zelf ook vogels vast kunt
houden. Kom je liever zelf in actie? Ook voor actievelingen is er genoeg te doen: Onder andere boogschieten, de Action Ball, de Spider
Tower en de High Jump, waarbij je
in een speciaal valnet springt. Vanaf 17.00 uur is het buitenterrein niet
meer toegankelijk voor publiek. Het
AJOC Festival zal dan verder gaan
in de binnentent. Na de prijsuitreikingen van het Rabo Talentenpodium, het Zilverklomphangen en de
Kleurwedstrijd zal de band ‘Vanavond niet, Schat’ op spetterende
wijze voor iedereen bekende covers
ten gehore brengen. De Drentse
Rock&Rollband Mooi Wark zal het
AJOC Festival 2010 afsluiten. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang tijdens de spektakeldag.
Iedereen boven de 12 jaar betaalt 8
euro. Er zijn nog kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond en voor de
spektakeldag verkrijgbaar.
Kaartjes kunnen gekocht worden
via www.AJOC.nl, bij Primera De
Jong in Mijdrecht en Uithoorn en bij
alle filialen van Free Record Shop en
Van Leest. Ook kunnen natuurlijk,
zolang het festival nog niet uitverkocht is, kaartjes aan de ‘deur’ gekocht worden.

Veel bekijks tijdens de start van ARN2009 bij The Beach in Aalsmeer

Aalsmeer Roest Niet zondag 13 juni

Klassieke auto’s en motoren
kijken op het Praamplein
Aalsmeer - Op zondag 13 juni wordt
de derde editie van Aalsmeer Roest
Niet georganiseerd. Dit evenement
met historische auto’s en motoren
was de vorige jaren een groot succes. De combinatie van een toerrit
door de regio en een tentoonstelling van alle voertuigen in het centrum van Aalsmeer zorgde toen voor
veel publiek. Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum zorgt in samenwerking met de horeca voor een gezellige middag met livemuziek rond
het evenement. De inschrijvingen
voor ARN2010 lopen erg goed. Er
hebben al ruim 150 eigenaren van
bijzondere auto’s en motoren met
een bouwjaar van voor 1985 ingeschreven. De start van Aalsmeer
Roest Niet is vanaf 9.00 uur bij The
Beach aan de Oosteinderweg. Tijdens de toerrit door de regio zorgen de voertuigen al voor veel bekijks langs de route, maar nog meer

in het centrum van Aalsmeer. Vanaf
13.00 uur finishen de eerste deelnemers op het Praamplein, na de finish
worden de auto’s en motoren op het
plein opgesteld. Belangstellenden
kunnen zich vergapen aan de vele bijzondere voertuigen. De laatste
deelnemers finishen rond 16.00 uur
op het Praamplein.
Terras open
Een aantal horecagelegenheden
verzorgen gezamenlijk het terras
op het Praamplein. Tussen het kijken naar de auto’s en motoren door
even op het terrasje zitten voor
een drankje of wat te eten kan dus
ook. Zo kunt u die ene mooie auto
voor het terras nog wat langer bekijken. Door de deelnemende horecagelegenheden wordt ook weer
voor muziek gezorgd. Alle informatie over ARN2010 is te vinden op
www.aalsmeerroestniet.com.

Luilaknacht met Dragnet

recensie

Aalsmeer - De luilaknacht wordt dit
jaar een nacht vol muziek met leuke programma’s op radio Aalsmeer.
De aftrap wordt gegeven met Dragnet alwaar de bekende band CCFM
van 0.00 tot 03.00 gaat optreden.
Caron zal een drum en base sessie verzorgen en wellicht dat ook
Jennifer, Robbert en Lody muzikaal
wat van zich gaan laten horen. Van
03.00 tot 06.00 presenteert radio
Aalsmeer ‘Midden in de nacht met
Remco’, die met zijn favoriete mu-

ziek en wellicht de nodige verrassingen de uren gaat vullen. De afsluiter van deze wervelende luilaknacht
wordt verzorgd door Koen en Jan,
het duo met de bekende lijfspreuk:
“Doen waar we zin in hebben.” Radio Aalsmeer is te beluisteren via de
ether op 105.9Fm op de kabel 99.0
en via de livestream te vinden op de
site van radio Aalsmeer. Wie langs
wil komen of live in de uitzending
wil reageren kan tussen 03.00 en
09.00 bellen naar 0297-325858.

Roger et Simone: Overtuigend!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15
mei speelden Roger et Simone (op
z’n Frans) het stuk ‘Liefde op sterk
water’ in cultureel café Bacchus.
Het was de allereerste try-out van
deze avondvullende show, dus het
was een spannende avond voor alle betrokkenen. Roger (Roger Abrahams, Venlo, 1977) en Simone (Simone van der Kroef, Leiden, 1981)
vormen een uitgeblust stel. Simone
hunkert naar passie, die ze al lang
niet meer vindt bij Roger. Wél bij een
vurige Spaanse Don, type Julio, die
ze tijdens het doen van de boodschappen tegen het lijf loopt. Een
ontmoeting met gevolgen.
Er passeren allerlei dorpsgenoten de revue. Zoals Julius, de verlopen Berlijnse revueartiest, die als
een blok viel voor André van Duin
en als pauzenummer in diens show
zijn kunstje – de verdwijntruc met
de cactus - mocht opvoeren. En dan
de buurvrouw, die gewapend met
verrekijker en gehuld in camouflage-kleding, haar buren in de smiezen houdt. Want wat Roger daar in

Expositie
‘Face tot Face’
Kudelstaart - Zaterdag 22 mei exposeren fotografe Maaike Cappon
en portretschilderes Daphne Klein
tussen 9.00 en 14.00 uur in het
Dorpshuis in Kudelstaart onder het
thema ‘Face to Face’.
Maaike zal deze dag laten zien hoe
een fotoshoot in z’n werk gaat en
Daphne zal een demonstratie portretschilderen geven.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

die kelder uitspookt, dat kan het
daglicht vást niet verdragen. De lokale dorpsdichteres, die al haar gedichten heeft gedrenkt in besmettelijke ziekten. De sportieve buren
van de andere kant, die de hele dag
in campingsmoking rondlopen. En
niet te vergeten rode draad Deborah, die binnenkort haar TV-debuut
zal maken. Via de radio zullen we
daarvan – live! - op de hoogte worden gehouden. In het begin is het
even wennen.
Waar gaat dit naar toe? Waar zitten we naar te kijken? Maar in de
loop van het stuk wordt je gepakt
door de vreemde types en absurdistische sketches die tezamen een
maf geheel vormen. Door de vorm
met korte sketches blijft het tempo hoog. Roger et Simone overtuigen met hun gedreven spel en ontlokken vooral gegniffel en soms
een luide lach bij het geboeide publiek. De complimenten waren dan
ook niet van de lucht. Iedereen blij.
En dat voor de eerste try-out. Volgend jaar weer in Bacchus?

Kudelstaart - Op 15 mei is de derde
Kudelstaartse Solexrit gereden. De
nieuwe Aalsmeerse wethouder van
onder andere Verkeer en Vervoer,
Ad Verburg, gaf graag het startsignaal voor de rit. Hij deed dat gehuld
in originele Solex-outfit. De wethouder wist met motiverende woorden
de berijders van de Solexen scherp
te krijgen. Daarna kneep hij, als
starsignaal, stevig in de clubclaxon.
Dit eerste publieke optreden ging
de wethouder zo goed af, dat de Solexen zonder enig mankement met
elkaar maar liefst 2100 kilometer reden. Uit heel Noord-Holland kwamen de Solexrijders. En ze hebben
er een gezellige dag van gemaakt.
Met de zon op het hoofd en een
licht briesje in de rug, lukte het om
via Leimuiden en Leiden op tijd op
de boulevard in Noordwijk te zijn.
Daar werd geparadeerd en vervolgens geluncht. Vervolgens waren de
bollenvelden aan de beurt om te genieten van de vrolijke geluiden van
de Solexmotortjes. En zo ging het, al
ploffend en een beetje rokend, weer

relaxed terug naar het Dorpshuis in
Kudelstaart. In het Dorpshuis zorgde de beheerder voor de juiste slotentourage. De Solex bestaat inmiddels al ruim 60 jaar. Maar nog nooit
stonden ze zo in de belangstelling
als de laatste jaren. Ook bij deze rit
bleek dat weer door alle enthousiaste reacties van het publiek langs
de route. Geen wonder ook: de solexen worden authentiek gehouden
en de meeste berijders zorgen daarbij voor de juiste outfit. Pure cultuur dus! Aalsmeer bruist door dit
soort culturele uitingen. En dat geheel zonder subsidie! De vraag is nu
nog wanneer er samenwerking gaat
komen met de Pramenrace. Het
gonst al wat op De Buurt! Voor dit
jaar staat er nog een rit gepland in
De Kwakel en 6 november rijdt Kudelstaart weer. Het is de uitdaging
van de organisatie om bij de laatste
rit van dit jaar het hele college van
burgemeester en wethouders mee
te laten doen. Maar of dat gaat lukken is nog de vraag. Meer weten:
bezoek www.solexvrienden.nl.

Rolstoeldansen bij Walking Wheels

Zilver-ster voor Steven
Hoofddorp - Op zaterdagmiddag
15 mei hebben 24 deelnemers van
de stichting rolstoeldansen Walking
Wheels afgedanst.
Er is afgedanst in verschillende niveaus, van categorie brons, bronsster, zilver, zilver-ster en goud tot
speciale opdrachten A, B en C (duo
of combi). De jury, dit jaar bestaande uit de ervaren instructeurs rolstoeldansen Greet van Baar uit Alphen a/d Rijn en Gaby Schouten
uit Hoorn, beoordeelde alle prestaties. Aan het einde van de middag
volgde het verlossende woord: Alle deelnemers zijn geslaagd. Afdansen vindt, net als in de dansscholen,
plaats aan het einde van het dansseizoen, om te laten zien wat in het
afgelopen jaar is geleerd.
De te tonen dansen zijn vastgelegd in het danstestreglement, opgesteld door Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN). Dansers die
om verschillende redenen niet meer
dit pad van brons tot topklasse van
SRN kunnen volgen, dansen af voor
speciale categorieën, opgesteld
door Walking Wheels uit Hoofddorp

zelf. Eén van de 24 afdansers was
Steven van der Laan uit Aalsmeer.
Hij mocht de zilveren ster voor duodansen in ontvangst nemen.
Op 20 september starten de lessen weer. Voor meer informatie over
rolstoeldansen of Walking Wheels
kan gebeld worden met Maureen
Dijkman via 023–5633489 of 06–
12146155. Of bekijk de website:
www.walkingwheels.nl.

Zaterdag feest voor jong
en oud bij jarig VZOD!
ANBO Aalsmeer bezoekt
stoomgemaal De Cruquius
Aalsmeer - Op donderdag 27 mei
organiseert de ANBO Aalsemeer
een bezoek aan museum De Cruquius. Stoomgemaal De Cruquius werd
in 1849 in gebruik gesteld en samen met twee andere stoomgemalen pompten zij in ruim drie jaar het
Haarlemmermeer leeg. De stoommachine waarmee dit gebeurde is
de grootste ter wereld en is in volle
glorie te aanschouwen. Daarnaast
zijn er in het prachtige gebouw modellen van molens, poldermaquettes en oude kaarten en prenten die
een goed beeld geven van 2000 jaar
strijd tegen het water. Verzamelen
tussen 10.30 en 10.45 in het theehuis bij de Cruquius waar met elkaar een kopje koffie gedronken
wordt. Het programma in het museum begint vervolgens om 11.30 uur
met het bekijken van een korte film.
Daarna neemt een gids de groep
mee door het gebouw met toelichting en demonstraties van diverse

modellen. De rondleiding duurt ongeveer een uur.
Deze excursie wordt door ANBOAalsmeer georganiseerd maar ook
niet-ANBO-leden zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
De toegangsprijs voor het museum
is 4.50 euro (Museumjaarkaart gratis). Kosten voor de rondleiding zijn
voor de ANBO. Aan niet-ANBO-leden wordt 2 euro gevraagd als bijdrage hiervoor.
Museum De Cruquius, Cruquiusdijk27, www.museumdecruquius.nl
is gemakkelijk te bereiken met bus
140. Voor wie met de auto komt, is
er parkeergelegenheid achter het
theehuis. Iedereen komt dus op eigen gelegenheid naar de Cruquius,
maar het museum wil graag weten
op hoeveel mensen ze moeten rekenen in verband met het aantal rondleiders. Aanmelden kan bij Janny
Oosterloo, tel. 327731. Mailen mag
ook: jsoosterloo36@tiscali.nl

Verzamelaarsbeurs over
geschiedenis Coca-Cola
Mijdrecht - Op tweede Pinksterdag, maandag 24 mei staat De Meijert aan de Dr. J van der Haarlaan 6
van 10.00 tot 16.00 uur in het teken
van Coca-Cola.
De frisdrank met de bekendste
merknaam ter wereld is het onderwerp van de groots opgezette Internationale Coca-Cola Verzamelaarsbeurs. Voor zowel de verza-

melaars van Coca-Cola memorabilia als voor de liefhebbers van authentieke Americana producten is
er wel iets te vindenclameborOrganisator van deze Internationale Coca-Cola verzamelbeurs is Hans M.
Hendriksen. De toegang bedraagt
2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot en met 11 jaar.
Informatie: www.cocacolatrade.nl.

Kudelstaart - Precies een jaar geleden is het startschot gegeven voor
de viering van het 25e bestaansjaar
van Schaats Trainings Groep VZOD.
Het jaar waarin vele jubileumactiviteiten de revue zijn gepasseerd,
wordt aanstaande zaterdag 22 mei
afgesloten met een jubileumfeest.
Op deze dag is het precies 25 jaar
geleden dat het eerste bestuur gevormd is en dat de eerste droogtraining gegeven is. ’s Middags vanaf
13.00 uur zijn alle jeugdleden tot en
met 12 jaar welkom op de Antoniusschool (de Rietpluim) te Kudelstaart.
Iedereen mag een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Op en rond de school wordt gedurende de middag een groot, uitdagend spel gespeeld. Natuurlijk is
er tussendoor ook iets lekkers om
te eten en te drinken. Tegen 17.00
uur zal het spel eindigen en wordt
de feestmiddag afgesloten met
een warme hap van de plaatselijke
snackbar. Als rond half zes alle borden leeg zijn, krijgt elke deelnemer
nog een leuk aandenken mee en

kunnen de ouders de kinderen weer
ophalen. Voor de avond van zaterdag 22 mei staat het jubileumfeest
gepland in het Dorpshuis van Kudelstaart. Vanaf 20.00 uur gaat de
zaal open en zijn alle leden, oud-leden en genodigden van harte welkom. Ook hier mag iedereen een introducé meenemen, des te gezelliger wordt het.
Rond 20.30 uur zal voorzitter Leo
Bakker het openingswoord voor zijn
rekening nemen, waarna de avond
vervolgd zal worden met onder andere muziek van dj Jochem, de verloting van een grote prijs onder de
aanwezigen en een ludiek optreden
van De Dippers. Ook aan de voetballiefhebbers is gedacht, de finale van de Champions Leaque zal op
een scherm te zien zijn. De meesten
zullen hier met een schuin oog naar
kijken, want er zullen vele foto’s en
diverse filmpjes van STG VZOD op
andere schermen te zien zijn. Het
bestuur en de jubileumcommissie
hopen op een grote opkomst. Voor
meer info zie: www.stgvzod.nl.

Laatste Americana-concert

David Olney en Sergio
Webb in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 30 mei staat
het laatste Americana-concert op
het programma van De Oude Veiling. De Amerikaanse singer en
songwriter David Olney verzorgt een
luisterconcert, samen met gitaarfenomeen Sergio Webb. David Olney,
ooit begonnen als lead zanger-gitarist in de legendarische rock formatie The X-Rays heeft inmiddels meer
dan twintig solo cd’s op z’n naam
staan. David wordt ook tijdens deze tour weer begeleid door gitaarfenomeen Sergio Webb. Het concert
begint om 15.00 uur en de entree is
15 euro. Kaarten zijn te reserveren

via info@deoudeveiling.nl of 0297368378 en verkrijgbaar bij De Oude
Veiling in de Markstraat.
Zaterdag Into the Groove
De dag er voor, zaterdag 29 mei,
presenteert De Oude Veiling weer
een gezellige en swingende Into the
Groove met dj Feigo. Even lekker
ontsnappen aan de drukte en genieten van nu-jazz en lounge muziek. Deze muzieksoorten zijn momenteel heel populair en zeer geschikt om even lekker te relaxen na
een drukke week! Aanvang: rond
22.00 uur. Entree is gratis.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 20 mei 2010

Beraad en raad vanavond!

Van de hak
op de tak

Van der Jagt en Overbeek
vervangende raadsvoorzitters
Aalsmeer - Laatste agendapunt
van de raadsvergadering, vanavond
donderdag 20 mei, is de benoeming
van het roulerend voorzitterschap
tijdens het beraad en het aanstellen van Jaap Overbeek tot tweede
plaatsvervangend voorzitter van de
raad. In de raadsvergadering van 1
april 2010 was de heer Jan van der
Jagt reeds (her)-benoemd tot eerste voorzitter van het beraad en tot
eerste plaatsvervangend voorzitter
van de raad. Voorzitter van het beraad is natuurlijk burgemeester Pieter Litjens. Het voorzitterschap tijdens het beraad wordt afwisselend
vervuld door de heren D. van Willegen, R.K. van Rijn en J.J.C. van Dam.
Met ingang van 10 juni gaat het sy-

Herinneringen

steem van het roulerend voorzitterschap in. De roulatiecyclus wordt
CDA, AB, VVD en PACT Aalsmeer.
De raadsvergadering is openbaar
en begint na het beraad vanaf 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis om 21.00 uur. Verdere behandelstukken in de raad zijn het vaststellen van: Deelname van fractieassistenten aan fusieoverleg, de Algemene Plaatselijke Verordeningen,
Programmabegroting 2011 en jaarrekening 2009 van de G2. Behandelstukken in het beraad, ook toegankelijk voor belangstellenden, zijn
onteigening voor uitwerking van het
woningbouwplan Dorpshaven en
subsidieverlening Amstelland bibliotheken.

Werk in verlengde van aanleg N201

Bosrandbrug en fietsbrug
volgend jaar vervangen
Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert tegelijkertijd met de
aanleg van de nieuwe N201 ook andere projecten uit. Wel zo efficiënt
en het scheelt in de kosten, zo meldt
zij in haar jongste Nieuwsbrief. Eén
van die ‘aanpalende’ projecten die
zal worden uitgevoerd is het vervangen van de Bosrandbrug en naastgelegen fietsbrug. De brug is aan
het einde van zijn levensduur en is
niet meer in staat om de groei van
het verkeer op te vangen. De brug,
die het verkeer aan het einde van
de Bosrandweg over de ringvaart
leidt, wordt naar verwachting medio
2011 vervangen. De provincie stemt
de werkzaamheden af met de aanleg van de nieuwe aansluiting op de
A9. Als de brug wordt afgesloten,
kan het verkeer zijn weg vinden via
de Schipholdraaibrug, even verderop gelegen.
Legmeerdijk aangepakt
In de periode dat de Legmeerdijk
een aansluiting op de nieuwe N201
krijgt, zal de weg tussen de Machineweg en Marshallsingel een onderhoudsbeurt krijgen. De Legmeer-

dijk tussen de veiling en de Machineweg is van 28 juni tot 20 augustus
volledig afgesloten. Voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers blijft de weg wel toegankelijk.
Het gedeelte tussen de Machineweg en Marshallsingel is van 28 juni
tot 25 juli éénrichtingsverkeer.
Snellere busverbinding
Tegelijk met de realisatie van de
nieuwe N201 krijgt het openbaar
vervoer in de regio een impuls. Zo
werkt de provincie aan een snellere busverbinding. De Zuidtangent
wordt vanuit Hoofddorp uitgebreid
met een nieuwe vrijliggende busbaan naar Uithoorn. Deze zogeheten ‘Oosttak’ zorgt dat Uithoorn,
maar ook Aalsmeer sneller bereikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden voor de aansluitingen van de
N201 op de A4 wordt alvast een
begin gemaakt met de vrijliggende
busbaan parallel aan de N201 tussen A4 en Aalsmeerderweg (Haarlemmermeer). Halverwege 2012 zijn
de aansluitingen op de A4 en het
eerste deel van de Oosttak busbaan
gereed.

Start aanpak Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - In het wekelijkse overleg hebben burgemeester en wethouders op dinsdag 20 april besloten renovatie werkzaamheden uit
te laten voeren aan het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg
13 voor een bedrag van 25.000 euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de
Monumentenwacht Noord-Holland
opgesteld inspectierapport en be-

staan onder andere uit het schilderen van het monumentale hek, hekjes rondom een aantal graven, het
herstellen van een aantal grafzerken
en groenonderhoud. Bovendien zal
er op de begraafplaats een bankje
worden geplaatst. Afgelopen maandag 17 mei is een aanvang gemaakt
met de renovatie. De werkzaamheden zullen naar verwachting na de
zomer zijn afgerond.

Website van de Historische
Tuin geheel vernieuwd
Aalsmeer - Sinds afgelopen vrijdag 14 mei is de geheel vernieuwde website van de Historische Tuin
‘in de lucht’. Dankzij een gul gebaar
van Aalsmeer.nu Media en Design
Lab35 kon de website in een nieuw
jasje gestoken worden. Met veel
enthousiasme en creativiteit hebben Peter Sparnaaij en Bob van der
Laarse deze klus geklaard. Een uitdaging vond het tweetal het om een
informatieve, creatieve en educatieve site voor het tuinbouwmuseum
aan de Uiterweg te maken. De gedachten van het bestuur en de mannen van Aalsmeer.nu lagen niet ver
uit elkaar. “De eerste opzet werd
gelijk goed bevonden door het bestuur”, vertelt Bob. Het maakte het

1 Organisatie, 1 luchtruim!
Schiphol - De Koninklijke Luchtmacht (KLu) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) breiden
hun bestaande samenwerking uit.
Het doel is om in 2020 de militaire
en de civiele luchtverkeersleidingsdiensten in één organisatie ondergebracht te hebben, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt in één luchtruim. De eerste stappen tot deze
vergaande organisatorische samenwerking zijn gezet door de Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal J.H.M.P. Jansen en
bestuursvoorzitter ir. P. Riemens van
LVNL. Net als in de meeste andere Europese landen is ook het Nederlandse luchtruim gescheiden in
een deel voor de burgerluchtvaart
en een, groter, militair deel. Vliegtuigen in het gecontroleerde civiele
deel worden begeleid door de luchtverkeersleiders van Luchtverkeersleiding Nederland. Zij werken vanuit het luchtverkeersleidingcentrum
van LVNL op Schiphol-Oost. Voor de
begeleiding van het militaire luchtverkeer in het militaire luchtruimdeel is de militaire luchtverkeersleiding verantwoordelijk. Dit onderdeel van de KLu werkt vanuit het Air
Operations Control Station in Nieuw
Milligen op de Veluwe. De verregaande samenwerking van de militaire en civiele luchtverkeersleiding
moet uiteindelijk een einde maken
aan de scheiding in het Nederlandse luchtruim in een civiel en een mi-

Aalsmeer - Heel veel inwoners
hebben op dezelfde dag de weg
naar de glasbakken op het Praamplein waarschijnlijk gemaakt. Overvol waren de twee blauwe containers en dus besloten de brengers
de flessen maar naast de bakken te
plaatsen. En als 1 schaap over de
dam is, volgen er meer.
Het aantal flessen rond de containers groeide met de dag. Ook afgelopen maandag nog vond aanvulling
plaats, maar aan de ‘samenscholing’

Aalsmeer - Om tegemoet te komen
aan de vraag naar tieneractiviteiten
in Oost heeft het college van burgemeester en wethouders op 11 mei
besloten de activiteiten van Stichting de Binding in Oost in 2010 en
2011 uit te breiden. Of deze activiteiten na 2011 voortgang vinden
hangt af van de door de raad beschikbaar te stellen budgetten. Met
de activiteiten dit jaar is een bedrag
gemoeid van bijna 17.000 euro.

Voormalige woning vat vlam
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond 17 mei is brand uitgebroken
in een voormalige woning aan de
Jac. P. Thijsselaan. De brandweer
was toevallig op oefenavond en was
snel ter plaatsen met groot materieel. Helaas konden de brandweerlieden niet voorkomen dat het ge-

Diederik Samsom bij PvdA
Aalsmeer - PvdA-Tweede Kamerlid
Diederik Samsom brengt op woensdagavond 26 mei een bezoek aan
Aalsmeer in het kader van de campagne voor de verkiezingen op 9 ju-

litair deel. Het opheffen van dit onderscheid binnen het nationale
luchtruim is een belangrijke stap in
de ontwikkeling van één groot gezamenlijk luchtruim van de Beneluxlanden, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Deze landen werken met
hun luchtverkeersleidingsdiensten
samen aan het zogenoemde Functional Airspace Block Europe Central
FABEC. “Voor Nederland en met name voor de KLM is het besluit van
de KLu en LVNL een geweldige stap
voorwaarts naar FABEC. Nederland
krijgt hiermee een bijzondere positie
in de verdere ontwikkeling van deze Europese samenwerking. FABEC
beoogt een veel efficiënter gebruik
van het gezamenlijke luchtruim. Dit
leidt tot minder omvliegen en dus
kortere vliegtijden, minder uitstoot
van CO2, lagere operationele kosten
voor de luchtvaartmaatschappijen
en ook een betere dienstverlening
aan de KLu”, zegt Paul Riemens van
LVNL. “Naast efficiencywinst in de
samenwerking kan ik mij voorstellen dat er ook economische voordelen zullen zijn voor de mainport
Schiphol en de gebruikers waarvan
de KLM de grootste is”, vervolgt luitenant-generaal Jansen. In de opmaat naar verregaande samenwerking worden de komende periode
allereerst de institutionele, organisatorische, juridische en financiële aspecten in kaart gebracht. De
huidige samenwerking tussen de

Hortensia’s verkrijgbaar in verschillende kleuren, al vanaf 3 euro. Natuurlijk staan op de site de openingstijden, de tarieven en de verschillende mogelijkheden om met
groepen de Tuin te bezoeken, maar
ook dat het museum een educatief
programma biedt voor jeugd van de
basisschool.
En: Voor het voortbestaan van de
Historische Tuin is het bestuur en
de medewerkers afhankelijk van
hulp van buitenaf. Dit kan door
vrijwilligerswerk te verrichten of
vriend of sponsor te worden. Ook
deze oproep is in een afzonderlijk ‘blokje’ opgenomen. Nieuwsgierig? Vooral gaan kijken op
www.historischetuinaalsmeer.nl.
twee luchtverkeersleidingsdiensten
is vooral operationeel en bestaat uit
voortdurende afstemming tussen de
luchtverkeersleiders van de beide
diensten. Zo kan civiel luchtverkeer
op sommige momenten gebruik
maken van militair luchtruim, wat
tot kortere routes leidt. Onlangs is
al een beperkte herindeling van een
luchtruimdeel tot stand gekomen,
waarbij een gedeelte van het militaire luchtruim aan het civiele deel
werd toegevoegd. Hierdoor kunnen
de verkeersstromen van Schiphol
van en naar het oosten efficiënter
worden afgehandeld.

Bromfietser ten
val na botsing
Leimuiderbrug - Op de Leimuiderdijk ontstond omstreeks 14.30 uur
op donderdag 13 mei een aanrijding
tussen een bestelauto en een bromfiets. De 65-jarige bestuurder van
de bestelauto wilde rechtsaf slaan
een parkeerhaven in en minderde
vaart.
Door nog onbekende oorzaak klapte de 41-jarige bromfietsbestuurder
uit Oude Wetering achterop de bestelauto. Hij kwam als gevolg van de
aanrijding ten val en raakte flink gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door ambulancepersoneel vervoerd naar een
ziekenhuis. De politie onderzoekt de
exacte toedracht van de aanrijding.

Drukte rond de glasbakken

Jongeren en de
gemeente

Jeugdparticipatie
‘We gaan voor meer in Aalsmeer’
is het plan van aanpak dat door de
gemeente en de stichtingen Cardanus en De Binding is opgesteld,
onder begeleiding van stichting
Alexander. Het plan bevat activiteiten die door en voor jongeren georganiseerd gaan worden en waarmee jongeren invloed krijgen op gemeentelijk beleid.

tweetal nog enthousiaster, want de
site is in zo’n twee maanden geheel
opgezet. “Een heel professionele site waar de Tuin nog jaren mee vooruit kan”, aldus een reactie van tuinchef Cees van Dam. Bestuurslid Anton Temme raadt eenieder aan eens
een kijkje te gaan nemen op de site met een veelheid aan informatie, vorm gegeven op een plezierige en toegankelijke manier. Via een
link op de website kan iedereen, die
interesse heeft, zich opgeven voor
de nieuwsbrief waarmee zij op de
hoogte gehouden worden van actuele informatie over de Historische
Tuin, haar activiteiten en producten.
Zo is op dit moment bijvoorbeeld in
tuinwinkel een ouderwets sortiment

ni. Diederik zal in het eerste deel
van de avond spreken over de nieuwe positionering van de PvdA onder
leiding van Job Cohen. In het tweede gedeelte van de avond is er volop

bouw gedeeltelijk afbrandde. De
ochtend er voor was de brandweer
naar het zelfde adres gestuurd omdat er een gaslucht werd geroken.
Mogelijk is dit de oorzaak van het
vuur, waar gelukkig geen gewonden
bij gevallen zijn.
Foto: Ronald van Doorn
gelegenheid tot discussie. De bijeenkomst vindt plaats op de Historische Tuin aan de Uiterweg 32.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open, om
20.00 uur opent Auke Ham, scheidend bestuursvoorzitter, de avond.
Ieder is welkom. Geadviseerd wordt
op het Praamplein te parkeren.

van flessen is op dinsdag een einde
gemaakt. De Meerlanden kwam de
bakken legen en nam daarbij ook
het er omheen verzamelde mee.
Lantaarns?
Het is weer netjes op het Praamplein
met de natuurlijke plantenbakken,
leuke bankjes en natuurlijk prullenbakken. Van de botensteiger wordt
al veelvuldig gebruik gemaakt. Rest
nog de verlichting, waar blijven toch
de lantaarnpalen?

Aalsmeer - Onne was onze grote buurjongen van de overkant. Mijn
tweelingbroertje Jaap en ik keken tegen hem op. Onne was toen al zeven en wij waren drie, bijna vier jaar.
Aan de overkant van ons huis aan de
Oosteinderweg stond de openbare
lagere school. In het grote schoolmeestershuis ernaast woonde Onne.
Zijn vader, het schoolhoofd, was van
Friese komaf en zijn moeder was een
geboren Aalsmeerse. Onne had toen
ook nog een grote zus die later onderwijzeres zou worden. Toen al was
de Oosteinderweg een drukke weg
voor de begrippen van die tijd: meer
dan zestig jaar geleden. Jaap en ik
zaten daar op de kleuterschool. Onne haalde ons om half vier op van de
kleuterschool en zorgde ervoor dat
hij ons stevig vasthield en ons veilig naar de overkant bracht. Voordat
we de school uitgingen haalde Onne meestal een stoer stuntje uit. Zoals over de bankjes lopen als de juf
niet keek. Onne durfde veel en wij
vonden het spannend. Het was een
mooie dag toen mijn moeder ‘s morgens vroeg voor het open bovenraam
een deken uitklopte. Ze zag dat Onne
uit de bus van Maarse & Kroon stapte, hij kwam terug van een logeerpartijtje. De groentenboer stond met zijn
paard en wagen met koopwaar, ter
hoogte van ons huis, op de weg.
Onne liep naar de groentenman en
vroeg hem om een appeltje dat hij
deze keer niet kreeg. Reden voor Onne om de weg over te steken en naar
huis te gaan. Vanachter de groentenkar zag hij de Maarse & Kroonbus niet aankomen. De buschauffeur kon niet op tijd remmen en Onne werd overreden. Mijn moeder zag
dit drama letterlijk gebeuren. Jaap en
ik begrepen niet waarom onze grote vriend ons nooit meer kwam ophalen. We misten die stoere olijkerd.
Pas veel later heeft onze moeder ons
verteld waarom Onne ons nooit meer
kon ophalen. Jaap en ik zijn zo verdrietig geweest over Onne. We dachten toen nog niet aan het leed van
Onne’s ouders en zijn zusje. De dood
van Onne heeft diepe indruk op me
gemaakt. Ja, wat wist je toen nog
over doodgaan...?
Toen ik wat ouder was en op de ‘grote school’ zat is mijn opa overleden.
Opa en oma woonden naast ons aan
de Oosteinderweg, dus ook tegenover de school. Vanuit het raam in de
klas zag ik de begrafenisstoet staan:
de zwarte koets met paarden voorop. Toen de kist met opa erin naar
de koets werd gedragen zag ik dat
en stak ik mijn vinger op omdat ik
iets wilde zeggen. Dat mocht van de
meester en ik zei, terwijl ik ging staan
en naar buiten wees, vol trots, “dat is
lekker mijn opa in die kist!” Hoe de
meester dit heeft opgevangen is me
niet bekend.
Iets verderop stond de Oud-Katholieke kerk. De kerk staat er nog
steeds. Achter de kerk ligt de begraafplaats. Samen met mijn vriendinnetje, de dochter van de pastoor,
speelden we soms op het kerkhof.
Op zekere dag vond er een begrafenis plaats. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de overledene uit Groningen kwam en een generaal was. Het feit was (en is) dat
de Oud-Katholieke begraafplaats in
Aalsmeer de enige, nog werkende,
begraafplaats in Nederland was. Mijn
vriendinnetje en ik hebben de begrafenis van een afstand met belangstelling gevolgd. Naast de aanwezige familie was er ook een erehaag van militairen aanwezig. Het is lang geleden en toch herinner ik het me nog
heel goed.
Nu, vele jaren later, was ik enkele
weken geleden aanwezig bij de uitvaartdienst van Ad Verschueren. Het
verbaasde me niet dat er zo’n grote belangstelling was, de RK-kerk in
Kudelstaart zat bomvol. Het plotselinge overlijden van Ad was tragisch.
Ad was, voordat hij wethouder werd,
schoolhoofd van de RK-school in
Kudelstaart. Als schoolhoofd woonde hij vroeger in het huis naast de
school en de kerk met zijn gezin. De
school en het huis zijn al lang geleden gesloopt. Ad hoorde op deze
plek in Kudelstaart. Ik blijf hem herinneren als een gedreven en vriendelijk mens; een man met aandacht
voor zijn mede-mens. Het is een gemis dat hij er niet meer is. Dat wil ik
hier nog even kwijt.
Coq Scheltens

Afscheid van
wijkraadsleden
Aalsmeer - Op donderdag 27 mei
is er gelegenheid om afscheid te
nemen van voorzitter Henk Siecker, secretaris Kees Moeliker en
bestuurslid Guus Verschueren van
wijkraad Stommeer. Henk en Kees
nemen afscheid wegens verhuizing naar Aalsmeer-oost. De receptie wordt gehouden in De Oude Veiling in de Marktstraat en is tussen
16.00 en 18.00 uur. Iedereen is van
harte welkom,
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Films voor jeugd BindingBoven

De Brug naar Anne Frank Huis

Aalsmeer - Op vrijdagavond 21 mei
van 19.00 tot 21.00 uur organiseert
de BindingBoven in de Zijdstraat 53
‘Pimp je eigen T-Shirt’ voor iedereen
van 16 tot en met 18 jaar. Kosten 5
euro. Neem wel zelf een wit t-shirt
of hemdje mee! Geef je van tevoren
op bij viola@debinding.nl. Daarna
is het filmavond. Deze keer een romantische komedie ‘Did you hear
about the morgans’. Kosten 2 euro
inclusief drinken en chips. Woensdag 26 mei organiseert de BindingBoven van 13.30 tot 15.00 uur een
sport- en spelmiddag voor kinderen uit groep 5,6,7,en 8. Allerlei bal–
en tikspelletjes, hindernisbaan, tafeltennissen staan op het programma. Voor deze middag wordt geen
bijdrage gevraagd. Opgeven mag,
maar hoeft niet. Woensdag 26 mei is
het ook weer filmmiddag van 15.30
tot 17.00 uur voor kinderen uit groep
3 tot en met 8 van de basisschool.
De film ‘Het regent gehaktballen’
wordt vertoond. Bijdrage 2 euro.
Opgeven mag, maar hoeft niet.

Aalsmeer - Dinsdag 27 april ging
groep 8 van De Brug op excursie naar het ‘Anne Frank Huis’ aan
de Prinsengracht in Amsterdam. ’s
Morgens vroeg stond om 8.15 uur
de bus al klaar voor vertrek. Eenmaal aangekomen werden de kinderen ontvangen door een enthousiaste en aardige gids. Deze mevrouw
nam de kinderen mee naar de educatieve ruimte en vertelde het verhaal van Anne Frank op indrukwekkende wijze: het eerste deel van de
excursie. Aan de hand van foto’s en
platen werd nagegaan wat er allemaal met Anne Frank en haar familie in de Tweede Wereldoorlog is
gebeurd. De kinderen van De Brug
waren goed voorbereid en wisten

De Binding Oost
Op dinsdag 25 mei organiseert de
Binding Oost aan de Machineweg
12 vanaf 15.15 uur een waterspelmiddag. Flessenvoetbal, waterpistool mee, katapult met waterbommetjes! Neem alles waar je mee kan
knoeien met water!
Deze middag kost niks, opgeven
mag, maar hoeft niet. Op 26 mei
staat t-shirts pimpen op het programma. Neem een saai shirt mee
en blits ‘m op. De middag is van
13.15 tot 15.15 uur en kost 5 euro.
Opgeven kan bij eveline@debinding.nl.
De BindingZolder
25 mei is er van 14.00 tot 16.30 uur
inloop voor jongeren van 10 tot en
met 15 jaar op de BindingZolder in
de Haya van Somerenstraat 35c. En
op 26 mei wordt van 14.00 tot 16.00
uur een meidenmiddag gehouden.
Er gaat een fotoshoot gemaakt worden. Kijk op www.debinding.nl voor
informatie.

Jongens E6 Jong Aalsmeer
United kampioen
Aalsmeer - De jongens van de E6
hebben een inhaalrace afgesloten met een zeer verdiend kampioenschap. De eerste twee wedstrijden tegen Velsen (3-2) en Sizo (74) werden verloren waarna de jongens met zes punten achterstand
een geweldige inhaalrace met succes hebben ingezet en afgerond. Er
volgden overwinningen op Waterloo (2-0 en 0-4), Velsen (5-3), Bloemendaal (2-6), DSK (2-7 en 14-1)
en een spetterende overwinning op
Sizo (7-2). Door deze overwinningen
is de E6 al zeven wedstrijden ongeslagen en wist hierdoor de koppositie te pakken. Om de kampioenen
in spé een passende outfit te geven,
is het bestuur op zoek gegaan naar
sponsors. Bruna Aalsmeer en Emtec hebben de jongens in het nieuw
gestoken met tenues en trainingspakken.

De laatste wedstrijd moest een echt
feestje worden en dat werd het ook.
Zenuwachtig begonnen de jongens
aan de eerste helft waar het eerste
doelpunt lang op zich liet wachten.
Door doelpunten van Stijn en Levy
ging de E6 rusten met een stand van
2-0. De tweede helft liep het aanzienlijk beter en liepen de jongens
van Jong Aalsmeer United al snel
uit naar een 9-1 overwinning door
doelpunten van onder andere Matthias, Levy, Danny, Stijn, Nick en
Bram. Het kampioenschap kon gevierd worden.
Direct na het fluitsignaal van de
scheidsrechter werd de (kinder)
champagne ontkurkt, stond taart
klaar en kregen alle spelers een
mooie bos bloemen.
De E6 bestaat uit Lucas, Nick, Timo, Douwe, Stijn, Antonie, Matthias,
Bram, Danny, Levy en Daniel.

Jeugdhandbalnieuws

Vijf kampioenteams bij SCW
Rijsenhout - SCW Rijsenhout levert maar liefst 5 kampioenen dit
afgelopen seizoen. Door de jeugdteams wordt goed aan de weg getimmerd, zo werden afgelopen najaar de B1 en D2 kampioen en in de
voorjaarscompetitie is de C1, D1 en
D2 kampioen geworden. De C1 is
ongeslagen kampioen geworden en
won ook afgelopen donderdag de
eerste prijs in het sterk bezette thuis
toernooi. De afgelopen weken werden de kampioenschappen door de

Jongens B2 Fiqas Aalsmeer
delen pak slaag uit

teams al op kleine schaal gevierd en
afgelopen zaterdag tijdens de slotdag werden de jongens nogmaals
feestelijk in het zonnetje gezet. De
D3 maakt ook nog een kans om
kampioen te worden als de inhaalwedstrijd komende week succesvol
wordt uitgespeeld.
Na de zomervakantie zal SCW weer
starten met de alom bekende jeugddagen, aanmelden kan nu al via de
website www.scwrijsenhout.nl.

Smurfen Weekaatje dit weekend

Meiden C1 Fiqas kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was een belangrijke handbalwedstrijd voor de meiden C van Fiqas
Aalsmeer. Ze konden kampioen
worden, mits er gewonnen werd of
gelijk gespeeld. De meiden moesten
uit in Amsterdam tegen TOB, een altijd lastig handbalteam met ook nog
eens hele fanatieke supporters. Helaas waren de speelsters Marjolein
en Iris van Aalst verhinderd vanwege vakantie. Zo ook coach Corinne
Hooyman en Arthur van Aalst. De
coaching werd overgenomen door
Yvonne Vork en de begeleiding door
Petra Groeneveld. Iedereen had er
heel veel zin in, dus er werd fanatiek
ingelopen, de keepster warm gegooid en de gezamenlijke jel galmde door Amsterdam. Ze waren er
klaar voor de meiden van Fiqas. Na
een scherpe peptalk van de coach
Yvonne Vork begon de wedstrijd. Er
werd fanatiek verdedigd en Vanessa Botic stond weer fantastisch te
keepen. De stand ging gelijk op, Fiqas was soms slordig met afspelen
waardoor TOB diverse breaks kon
lopen en deze prima afrondde. Britt
van de Polder openende de stand
met een prachtig afstandschot 0-1,
daarna Fallon Hooyman snoeihard
vanaf de opbouw: 1-2. Weer kon
Britt van de Polder mooi afronden

van afstand en scoorde 2-3 en ook
de 3-4 nam zij voor haar rekening.
Jytte Groeneveld omzeilde de verdediging van TOB geweldig en scoorde prachtig 4-5. Michelle Groenewegen heeft de gehele wedstrijd de
midden positie prima ingevuld en in
de hoeken stonden Demi de Groot,
Maaike Gerritsen en Fabienne Vork
hun ‘mannetje’. De stoorpositie en
cirkel nam Lynn van de Polder en
Sofie van Rozen voor hun rekening
en deden dit voortreffelijk. Voor de
rust scoorde TOB gelijk waardoor de
ruststand 5-5 werd. Ook de tweede helft van de wedstrijd ging gelijk op. Het bleef sidderend spannend. De meiden van Fiqas bleven
voor de bal vechten en gaven zeker
niet op. Vanessa Botic bleef geweldig keepen waardoor TOB het heel
lastig kreeg. Met nog 1 minuut te
spelen stond Aalsmeer met 1 doelpunt achter. Met haar allerlaatste krachtsinspanning scoorde Britt
van de Polder de gelijkmaker: 9-9.
Gelijk daarna klonk het eindsignaal.
De C1 meiden van Fiqas mogen zich
kampioen noemen. De meiden zijn
in het zonnetje gezet met prachtige bloemen en natuurlijk ‘champagne’. De meiden kunnen op een geweldig binnen- en buitenseizoen terug kijken.

op praktisch alle vragen het juiste
antwoord te geven. Na het verhaal
moesten in groepjes nog twee opdrachten gemaakt worden. Eén opdracht was een informatieopdracht
die te maken had met de biografie
van Anne en Margot Frank. Vervolgens werd de groep in drieën gesplitst en liepen als zodanig door
het ‘Achterhuis’. De kinderen hadden een boekje met vragen meegekregen, waren erg nieuwsgierig en
namen veel in zich op. Na deze leerzame excursie gingen de kinderen
weer met de bus naar school terug.
Het was een leerzame, onvergetelijke en bijzondere dag geworden!
‘Vrijheid wereldwijd’, een thema om
nooit te vergeten.

Aalsmeer - Voor de drieëndertigste keer wordt tijdens het pinksterweekend bij RKAV het Weekaatje
voor jongens en meisjes tussen de
zes en twaalf jaar. Thema is dit jaar
Smurfen en alle deelnemers worden aanstaande vrijdag 21 mei vanaf 18.30 uur welkom geheten op het
terrein aan de Beethovenlaan. Om
19.00 uur is vervolgens de officiële opening. Tot en met maandag 24
mei wacht de deelnemers een gevarieerd programma met veel sporten,
leuke spelletjes en natuurlijk een
swingende disco-avond. Dankzij
vele vrijwilligers kan het Weekaatje
weer plaatsvinden. Zij zorgen voor
de muziek, de verlichting, de aankleding van het terrein en tijdens
het pinksterweekend voor eten, bewaking van het terrein en mochten
pleisters en verbandjes nodig zijn:
De EHBO is aanwezig. Ouders mogen bij de opening aanwezig zijn,
maar om 19.30 uur worden zij naar
huis gestuurd en gaan de deelnemers zich opmaken voor de Olympi-

sche Smurfavond. Zaterdag 22 mei
gaan de jongens en meisjes spelletjes doen in het Groenedaalse bos
en is er disco met dj Ronald. Zondag 23 mei mogen ouders en belangstellenden om 15.00 uur een
kijkje komen nemen. Om 17.00 uur
is de ‘open middag’ weer voorbij. Na
het eten wacht een duik in zwembad De Waterlelie. Maandag 24 mei
is de laatste dag en staat een spelenkermis op het programma. Na de
lunch wordt het tassen inpakken
en begint vanaf 15.00 uur de leegloop naar huis. In totaal zestien tenten met tien kinderen gaan opgezet worden. De jongens en meisjes
zijn naar leeftijd ingedeeld en allen hebben smurfige namen, zoals
muzieksmurfen, brilsmurfen, potige
smurfen, schildersmurfen, lolsmurfen, klungel smurfen, smurfinnen en
hippe smurfen. Iedere groep heeft
twee tot drie leiders.
Vast en zeker dat alle deelnemers
uitkijken naar dit gezellige kampeerweekend.

Aalsmeer - Bijna elke keer als de
B2 van FIQAS Aalsmeer tegen Aristos speelt is het spannend en een
mooie wedstrijd. Dit seizoen hadden
de jongens B2 al drie keer eerder tegen elkaar gespeeld, met als resultaat: 1 keer gelijk, 1 keer verloren en
1 keer gewonnen. “En dus wil ik nu
heel graag winnen”, zei coach Onno. Met een paar vermoeide spelers
die net het NK selectieteams achter
de rug hadden begon de wedstrijd.
Veel ouders aan de kant van beide
teams. FIQAS begon meteen scherp,
er werd een goed verdedigd en na 4
minuten stonden de jongens al met
1–3 voor. Niels en Martijn deden het
goed en scoorden vanaf de opbouw
en Ivar was razendsnel. De jongens
van Aristos konden hem niet bijhouden. Coach Onno wisselde lekker door, waardoor iedereen aan
spelen toe kwam. Dawid verdedigde
de hoek goed en vooral Martijn en
Jeff hielden de schutters van Aristos
op afstand. Zodat Mark en Lars bei-

den een goede partij konden keepen. Olav deed het weer eens goed
op de hoek en had een paar fraaie
doelpunten. Brian speelde op de
hoek en op de middenopbouw positie en pakte daar zijn doelpunten
ook weer mee. Maar een ruststand
van 8–16 was toch niet verwacht.
“Rustig blijven en vooral je eigen
spelletje blijven spelen”, was de tip
van Onno. Het begin van de tweede
helft ging het wat stroef, maar toen
kwam Glenn van de bank en samen
met Niels en Martijn werd het Aristos-net weer veelvuldig gevonden.
Ivar had een paar snelle breaks en
ook Jeff gaf weer goede assists en
scoorde ook natuurlijk. Iedereen
had inmiddels gescoord en toen de
scheidsrechter affloot stond er een
eindstand op het bord van 19–35.
Met nog één wedstrijd te gaan, was
het voor de jongens erg lekker douchen. Doelpunten: Dawid 1, Jeff en
Olav 2, Brian 4, Ivar 5 en Niels, Martijn en Glenn 7.

Oproep Hilde, Femke, Lysanne en Ivanka:

Loop vierdaagse voor Kika
Aalsmeer - De meiden Hilde, Femke, Lysanne en Ivanka doen al jaren mee aan de avondvierdaagse.
Via hyves werd de oproep gevonden om de avondvierdaagse te lopen voor Kika. De vier leerlingen
van De Hoeksteen vinden dit een
prima idee en hebben al aan heel
veel vrienden en schoolgenoten gevraagd om ook de avondvierdaagse voor Kika te lopen. “Alleen”, zo
schrijven de meiden: “Het lijkt wel of
niemand er iets van heeft gehoord.
Iedereen kent vast iemand die lijdt

aan kanker of zelfs is overleden. Bij
familie en op de basisschool hebben wij dit al een paar keer meegemaakt. Dus daarom Kika.”
Wil je ook meedoen? Ga dan naar
www.loopvoorkika.nl en vraag een
bandage aan. Print een sponsorformulier uit, zorg dat het vel vol
komt, loop de avondvierdaagse en
na afloop kan het geld geïnd worden voor Kika. “Doe je best en ga
er voor”, besluiten Hilde, Femke, Lysanne en Ivanka hun mailtje.

Funny Horse dressuurwedstrijden
Aalsmeer - Op zondag 16 mei zijn
bij Funny Horse dressuurwedstrijden gehouden. Onder prima weersomstandigheden lieten 50 kinderen
aan de jury in verschillende klassen
zien wat zij waard waren.
De wedstrijd in vaardigheid is gewonnen door Gijs Reurekas met
Okki en op twee is Kim Schindeler, ook met Okki, geëindigd. De
FH-B proef is het beste volbracht
door Famke Ammerlaan met Dave.
Op twee is Dian van Wieringen geëindigd, eveneens met Dave. In de
klasse B is de hoogste eer behaald
door Maaike v.d. Linde met Sunny, gevolgd door Shadee Schouten
met Mando en Paula Wiersma met
Pienter. De klasse L1 is gewonnen

door Lisa Dieleman met Lucky en
op twee is Anouk Gijse geëindigd
met Walibi. In de klasse L2 behaalde Zoe Kuintjes het beste resultaat
met Happy.
De volgende wedstrijd is op zondag 4 juli, dan zullen ruim 100 kinderen en alle KNHS leden van de
club strijden om het clubkampioenschap. Ook wordt deze dag een demonstratie gegeven door een lid
van het Nederlandse Paralympics
team. Iedereen is van harte welkom in de manege aan de Oosteinderweg 555b. Voor alle informatie:
www.funnyhorse.nl. Wie overigens
volgend seizoen wil paardrijden
wordt aangeraden om nu al in te
schrijven, er is reeds een wachtlijst.
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Geschil over verlofuren
bij Brandweer Amstelland
Aalsmeer - Tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland en de OR van
Brandweer Amsterdam-Amstelland
(BAA) bestaat een geschil over de
berekening van het verlof van de
Operationele Dienst. Binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland bestaat verschil van opvatting over het
verlofrecht van beroepsbrandweermensen in de uitrukdienst.
Sinds jaar en dag is dezelfde berekening gehanteerd die naar de mening van de korpsleiding niet correct is toegesneden op de medewerkers van de uitrukdienst. Vanaf
2010 wil de korpsleiding een nieuwe systematiek voor de berekening

Geen wijkraad!
Aalsmeer - De geplande vergadering van wijkraad Hornmeer op
donderdag 27 mei gaat wegens omstandigheden niet door. De eerstvolgende bijeenkomst is op 1 juli in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De aanvang is, als altijd, 19.30 uur.

van de verlofuren invoeren. Door
deze nieuwe systematiek krijgen
de medewerkers in de Operationele Dienst minder verlofuren.
Over deze systematiek hebben de
ondernemingsraad en de korpsleiding geen overeenstemming bereikt. Daarom is dit geschil voorgelegd aan de bedrijfscommissie met
het verzoek een uitspraak te doen
over het wel of niet handhaven van
de nieuwe systematiek. In afwachting op dit antwoord, is in de ondernemingsraad van 17 mei besloten dat in 2010 het aantal verlofuren
wordt berekend en toegekend op
basis van de oude systematiek.

Noord-Holland
is koploper in
klimaatbeleid

ingezonden
Drie dagen genoten van
tuin aan de Uiterweg
Na een overstroming van het gemeentelijke riool in onze voortuin,
het graven van een gat van tenminste 2,5 meter diep en het vervangen van een rioolbuis onder de Uiterweg, zijn de problemen voorlopig
opgelost aan het riool. Bij de eerste
de beste pittige regenbui liep het riool niet meer weg met alle gevolgen van dien, geen gebruik van toilet, geen gebruik van wasmachine,
en ook het douchen moest wel heel
kort worden gedaan. Ik moet zeggen
de mannen van de gemeente hebben hier geen schuld aan en doen
hun best om het krakkemikkige riool aan de gang te houden en ook
de ontstane puinhoop weer ietwat
opgeruimd achter te laten. Zo ook
bij ons. Het resultaat was een compleet kale tuin. Het voordeel was dat
we weer van voor af aan konden beginnen. We besloten om het wat onderhoudsvriendelijk te maken, met
wat steentjes en een afzetting van
planten bakken. Je weet maar nooit
met het riool! Na het plaatsen van
75 bloembakken en het aanschaffen
van allerlei planten, hebben wij er
weer een aardig aanzicht aan gege-

ven. Daar konden wij zeker drie dagen van genieten, omdat er (weer)
een l.. van een vrachtwagen chauffeur niet achteruit kan rijden, of eigenlijk helemaal niet kan rijden, en
zo ons net geplaatste plantenbakken afscheiding van de tuin, geramd heeft bij een poging om op
onze oprit te draaien. Hierdoor hebben wij weer een pak schade. Uiteraard laten ze geen berichtje achter dat het hun spijt en dat de kosten worden vergoed. Welnee, lekker weg scheuren, dat kunnen ze
wel. U moet weten dat er dagelijks
vrachtwagencombinaties zo’n twee
kilometer stapvoets achteruit rijden omdat draaien onmogelijk is op
de Uiterweg. Daar moeten wij maar
mee leven, ik heb wel bewondering
voor de chauffeurs die wel die kunst
machtig zijn.
Misschien moet ik de kosten maar
declareren bij de gemeente, die zou
toch moeten zorgen voor een goede ontsluiting en doorstroming van
de Uiterweg.
Bas Pothoff
Uiterweg 324, Aalsmeer
Tel: 06-53416297

Nieuw internet-aangifteprogramma politie

Aalsmeer - De politie AmsterdamAmstelland is overgegaan op een
nieuw
internetaangifte-programma. Tegelijk is het aantal misdrijven
waarvan online aangifte kan worden
gedaan, verruimd. Bijvoorbeeld bij
diefstal van een brom- of snorfiets
en schade na een aanrijding waarbij de dader is doorgereden. Met deze stap sluit de politie AmsterdamAmstelland, waar dagelijks zo’n 75
internetaangiften worden verwerkt,
aan bij de landelijke werkwijze. De
meeste andere politieregio’s en de
KLPD werken al langer met dit internetaangifte-programma. Met het
verdwijnen van de vorige applicatie verandert nog meer. De aangiftemogelijkheid van verloren en gevonden voorwerpen is vervallen. Gevonden voorwerpen worden bewaard bij Bureau Gevonden Voorwerpen van de gemeente. Wie iets
is verloren kan daar navraag doen.
Aangifte via internet kan bij diefstal,

inbraak, vernieling en aanrijdingschade waarbij de dader is doorgereden. Er zijn wel enkele voorwaarden wanneer de aangifte niet elektronisch kan worden gedaan. De belangrijkste zijn: De dader is bekend
of er is beeldmateriaal van de dader. Er is geweld gebruikt of er zijn
sporen aangetroffen. De inbraak
vond plaats in de woning. De politie is al ter plaatse geweest en heeft
gegevens genoteerd. Er zijn officiële identiteitsdocumenten weggenomen. Het betreft een ontvreemd
voer- of vaartuig met een kenteken (met uitzondering van brom- en
snorfietsen). Slachtoffers die aangifte via internet willen doen kunnen terecht op www.evenaangiftedoen.nl.
Daar staan ook alle mogelijkheden
vermeld. De aangifte wijst zich vanzelf. Na afloop krijgt degene die aangifte heeft gedaan een e-mail ter bevestiging. Na akkoord krijgt men de
aangifte per mail toegezonden.

Bloemenveiling presenteert jaarcijfers

“FloraHolland goed door
de storm heen gevaren”
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 18
mei presteerde Flora Holland de
jaarcijfers van 2009. Financieel directeur Erik Leeuwaarden noemde
2009 een bijzonder en eigenaardig
jaar voor de bloemenveiling.
Voor het eerst in jaren realiseerde
bloemenveiling FloraHolland vorig
jaar geen omzetgroei. Om de gevolgen van de economische crisis het
hoofd te bieden was ook FloraHolland genoodzaakt om fors te bezuinigen. Trots is algemeen directeur
Timo Huges op het feit dat de kosten zijn verlaagd zonder dat er gedwongen ontslagen vielen. De omzetstagnatie is niet alleen te wijden
aan de crisis. Ook het valutaeffect
heeft meegespeeld. Dit effect speelde vooral in het Verenigd Koninkrijk
en Rusland. De Pond en de Roebel
zorgden er voor dat alles fors duurder werd het hele jaar door voor de
desbetreffende landen. Uiteindelijk
werd een omzetverlies in de export
van 12% naar het Verenigd Koninkrijk en 23% naar Rusland geleden
Ook het slechte weer, de strenge

winter, was een belangrijke factor.
Positief nieuws
Er is ook positief nieuws te melden.
Als groeimotor voor de Nederlandse economie benoemt het innovatieplatform van de overheid de tuinbouwsector als n van de vijf kansrijkste sectoren in Nederland. De
eerste vier maanden van 2010 tonen
ook veel plussen. In deze vier maanden nam de veilingomzet met bijna
7% toe. Dit was voor de helft toe te
schrijven aan een hogere gemiddelde opbrengst voor de kwekers. De
export naar Duitsland laat ook een
kleine plus zien van 5%. Timo Huges
blijft er op vertrouwen dat de Nederlandse sierteeltsector door zijn
veerkracht een sterke wereldpositie houdt.
Investeringen
Ondanks de forse bezuinigingen heeft Flora Holland ook geïnvesteerd. De bloemenveiling versterkt haar positie in de internationale bloemenstromen door internationaal aanbod aan zich te binden.

Net over de Duitse grens werkt FloraHolland in een joint venture samen met het Duitse Landgard aan
de op van een nieuwe veiling RheinMaas. Daarin wordt het klokaanbod
van drie veilingen waaronder FloraHolland Venlo gebundeld.
Ook de verdere digitalisering van de
verkoopsystemen neem in de FloraHolland-strategie een belangrijke
plaats in. Samen met de ketenpartners werkt de veiling aan een digitaal platform. Zestig procent van alle snijbloemen wordt op de exportveilingen in Aalsmeer, Naaldwijk
en Rijnsburg al verkocht op basis
van informatie, zonder dat het product fysiek in de veilingzaal aanwezig is. “Beeldveilen beoogt een betere prijsvorming en zorgt ervoor dat
de veilingklok een aantrekkelijk verkoopinstrument is en blijft”, zegt Huges. FloraHolland is tevreden. “Als
we alles bekijken en vergelijken is
FloraHolland goed door de storm
heengevaren” besluit algemeen directeur Timo Huges zijn toespraak.
Door Kevin Lamers

Werken aan kruispunt BeechBoeingavenue met Fokkerweg
Schiphol-Rijk - De provincie
Noord-Holland en de gemeente
Haarlemmermeer gaan het kruispunt van de Beech-Boeingavenue
met de Fokkerweg in Schiphol-Rijk
verbeteren. Er komen extra rijstroken bij. Zo ontstaat meer wegcapaciteit en kan het verkeer het kruispunt sneller passeren. De werkzaamheden lopen vooruit op de
aanleg van de Omlegging SchipholRijk als onderdeel van de vernieuwing en verbreding van de N201
tussen de A4 en Amstelhoek.
In maart is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor
de aanpassing van het kruispunt
Beech-Boeingavanue. Dit kruispunt
wordt aangepast om ervoor te zorgen dat het verkeer van de Boeingavenue en Beechavenue beter kan
doorstromen naar de Fokkerweg
en de Kruisweg. Afgelopen maandag 17 mei zijn de werkzaamheden
weer opgepakt. Het verkeer ondervindt hier hinder van. De Fokkerweg
wordt tijdelijk versmald tot één rijstrook en de snelheid beperkt tot 50

Uithoornaar
rijdt te hard
Haarlem - Een agent in een onopvallende politieauto zag rond 21.00
uur op donderdag 13 mei op de
Schalkwijkerstraat te Haarlem een
bromfietser rijden met flinke snelheid. Op de Zuid-Schalkwijkerweg

kilometer. Tussen 9.30 en 15.00 uur
kan er hinder ontstaan omdat werkzaamheden buiten de werkgrenzen
worden uitgevoerd. De Beechavenue blijft toegankelijk vanaf de Fokkerweg en wordt tijdelijk 30 kilometer zone.
Werkzaamheden t/m 2 juli
De Boeingavenue blijft toegankelijk vanaf de Fokkerweg en wordt tijdelijk 30 kilometer zone. Vanaf de
Aalsmeerderdijk richting Fokkerweg
is de Boeingavenue na de ingang
van het Radisson SAS hotel vanaf 24
mei afgesloten voor al het verkeer.
Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Boeingavenue en Tupoluvelaan om van en naar de Fokkerweg te komen. Alleen de busroute
blijft op de Boeingavenue gehandhaafd, deze wordt met behulp van
verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleidt. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot en
met vrijdag 2 juli. Voor meer en actuele informatie bekijjk de website:
www.N201.info.

in diezelfde plaats kon een meting
worden gedaan, de 20-jarige inwoner van Uithoorn bleek fors te hard
te rijden.
Voor een netto-overschrijding van
27 kilometer per uur werd het kentekenbewijs van de bromfiets ingenomen. Daarnaast heeft de man een
proces-verbaal voor overschrijding
van de snelheid gekregen.

Brandje uitgebroken in zeecontainer
Aalsmeer - Zaterdagavond 15 mei
rond half negen is er brand uitgebroken in een zeecontainer aan de
Mendelstraat bij de nieuwbouw. Er

kwam rook uit de container en de
brandweer is opgeroepen om te
blussen. De container is geopend
en het vuurtje is geblust. De oor-

zaak van de brand is nog niet bekend.
Foto’s: Ronald van Doorn

Streek - Noordhollandse gemeenten scoorden in de tweede helft van
2009 beter dan het landelijk gemiddelde op het gebied van klimaatbeleid. Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Tensor Energy, een organisatie die een bijdraagt aan de transparantie en verdere ontwikkeling van de energiesector. Noord-Holland blijkt hoog
te scoren. Ten opzichte van andere gemeenten bleken Noord-Hollandse gemeenten bijvoorbeeld gemiddeld vaker een eigen klimaatbeleid te hebben, te verwachten de eigen doelstellingen te kunnen realiseren voor 2020, of eigen duurzame
energieproductiemiddelen (in ontwikkeling) te hebben. Gedeputeerde Heller van klimaat: “We kunnen
met recht trots zijn op onze Noordhollandse gemeenten. Uit het rapport blijkt dat de Noord-Hollandse gemeenten niet alleen beter op
de hoogte zijn van het vastgestelde landelijke beleid, maar daar ook
concrete acties aan vastknopen”.
Ondersteuning gemeenten
De provincie ondersteunt NoordHollandse gemeenten via een ingestelde werkorganisatie; het CO2servicepunt (www.co2-servicepunt.
nl). Dit servicepunt helpt en adviseert gemeenten bij het ontwikkelen
van beleid en het realiseren van concrete projecten. Wellicht zorgt deze
ondersteuning aan de Noord-Hollandse gemeenten voor hun goede
score op het gebied van klimaatbeleid. Het gehele rapport is te downloaden op de website van Tensor:
http://duurzaamenergiebedrijf.nl.

Bijeenkomst
‘Schildklier’
in ziekenhuis
Amstelveen- Op dinsdag 25 mei
organiseert Schildklierstichting Nederland in samenwerking met Ziekenhuis Amstelland een lotgenotenbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt de dvd ‘Wat een klier’
vertoond en is er de mogelijkheid
vragen te stellen aan vrijwilligers
van de Schildklierstichting. Ook is
er ruimte om met elkaar te spreken
over persoonlijke ervaringen met
schildklieraandoeningen. Tijdens de
20 minuten durende film ‘Wat een
klier’ legt een arts uit, onder andere aan de hand van een animatie, hoe de schildklier werkt. De organen worden in animaties vergeleken met een thermostaat, een hormoonfabriek en CV-systeem. Verder delen drie patiënten hun ervaringen met een schildklieraandoening: De invloed ervan op hun leven,
werk, sociale relaties en toekomstperspectief. De dvd geeft ook informatie over schildklieraandoeningen
en medicatie. De bijeenkomst vangt
aan om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur, en vindt plaats in de
Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis
Amstelland. Aanmelden kan via
snnoordholland@gmail.com.

Over ‘verlies’ in
Alzheimer café
Hoofddorp - Dementie is een ingrijpende aandoening, niet alleen
voor de persoon met dementie,
maar ook voor de directe omgeving.
Vooral voor de mensen die zorg bieden zijn de gevolgen enorm. Door
dementie gaat men achteruit, er is
meer zorg nodig en het gedrag van
iemand verandert.
Dit vraagt van de omgeving voortdurend om aanpassing. Belangrijk is te voorkomen dat u door
de zorg van uw naaste overbelast
wordt. Maar hoe doe je dat? Hoe
ga je met de ziekte om? Hoe verwerk je een dreigend verlies van
een geliefd persoon? Veel mantelzorgers van mensen met dementie lopen tegen problemen aan of
voelen zich (over)belast, dat is eerder regel dan uitzondering. Jan Brilleman is mantelzorger van zijn dementerende partner en gastspreker
in het Alzheimer Café op dinsdag 25
mei. Iedereen is van harte welkom
in Zorgcentrum de Meerstede aan
de Burgemeester Pabstlaan 260 van
19.00 tot 21.00 uur. Er is ruim de
gelegenheid om vragen te stellen,
ook is er tijd om met elkaar te praten. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Voor vragen of meer
informatie: Mantelzorg Steunpunt:
0900-1866 of stuur een e-mail naar:
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl.
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Genieten in Strandpaviljoen

Opkikkerspeldje voor inzet
voor zanger Jan Leliveld
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
15 mei was Jan Leliveld te gast
als hoofdact op de Landelijke Super Opkikkerdag in Zeewolde. Als
nieuwe ambassadeur zong Jan uiteraard de nieuwe single ‘Lentekriebels’ voor de uitgenodigde gezinnen. Jan heeft ‘Lentekriebels’ speciaal voor de Stichting Opkikker uitgebracht en niet geheel zonder succes. ‘Lentekriebels’ staat nu al voor
de derde week in de Single Mega
Top 100, wat inhoudt dat de single
veel verkocht wordt. Heb je de single nog niet dan kun je deze alsnog
bestellen via de link in deze email!
De opbrengst komt ten goede van
de Stichting Opkikker. Na afloop van
het optreden ontving Jan een Opkikkerspeldje van de Stichting Opkikker. Het Opkikkerspeldje is niet
te koop en alleen te verdienen door
je in te zetten voor de Stichting. Jan
is nog steeds erg trots op zijn ambassadeurschap voor de Stichting
Opkikker en vond het daarom ook
heel leuk om het speldje te krijgen.
In de toekomst zal Jan zeker vaker
optreden op de Super Opkikkerda-

gen om de kinderen en gezinnen
te vermaken met muziek. Voordat
Jan ‘Lentekriebels’ had uitgebracht,
werd de single ‘Een roos alleen voor
jou’ veel gedraaid op verschillende
radiostations. Ook op televisie kreeg
de nummer-8 hit veel aandacht. De
videoclip werd veelvuldig gedraaid,
ook stond de single wekelijks in de
Sterren.nl Top 20 en de Radio NL/
TV Oranje Top 30. In het programma
Life4You van Carlo en Irene deed
Jan met ‘Een roos alleen voor jou’
mee aan de talentbattle. Jan won de
battle, waardoor hij is genomineerd
als grootste talent van het afgelopen seizoen Life4You.
Op www.life4you.nl/talentbattle
kun je op hem stemmen. De winnaar mag terug komen in het programma Life 4 You om het lied nog
eens in de uitzending te komen zingen. Dus mocht je in de gelegenheid zijn en Jan graag willen helpen,
dan kun je zo vaak stemmen als je
wilt. Uiteraard hoopt Jan dat alle inwoners van zijn dorp Aalsmeer gaan
stemmen, zodat hij als winnaar uit
de bus komt.

Joke Ubink als gast Rabobank
naar de Giro d’Italia
Aalsmeer - Rabobank Regio Schiphol biedt ondernemers, die via internet een adviesgesprek aanvragen voor internationaal zakendoen tussen 1 april en 20 juni, kans
op het winnen van unieke wielerprijzen. Eén van de prijswinnaars is
Joke Ubink uit Kudelstaart. Zij won
een VIP-arrangement voor de Giro
d’Italia etappe Amsterdam-Utrecht
op 9 mei. Een dag deelgenoot zijn
van de wereld van het wielrennen.
Rabobank had deze speciale wieleractie uitgeschreven in het kader van
de start van de Giro in Nederland en
haar dienstverlening op het gebied
van Internationaal Zakendoen.
De start van de Giro 2010 in Nederland was een mooie link naar “Internationaal via lokaal”, een begrip binnen de dienstverlening van de Rabobank. Paul van der Hoorn, manager Regionaal Agrarisch Advies
Team: “Het betekent kortweg wereldwijd zakendoen, terwijl de Rabobank contactpersoon dezelfde
blijft zowel in Nederland als in het
buitenland. Bij internationale vragen
werken wij samen met diverse spe-

cialisten die direct in contact staan
met collega’s van de diverse internationale kantoren.
Zo maakt de Rabobank optimaal
gebruik van de kennis, de kunde,
het uitgebreide netwerk, de taal en
alle ins en outs van het land waarmee de klant zaken doet of wil gaan
doen.” Joke Ubink: “Wat een geweldige ervaring om zo dicht op het
vuur te zitten en de passie van de
renners te beleven. Onderweg naar
Amsterdam stapte Joop Zoetemelk
bij ons in de bus en die heeft ons de
hele dag begeleid. Echt heel bijzonder om tussen al die mensen door
te rijden en te zien wat de Giro in
Nederland teweeg brengt.” Joke
Ubink van Handelskwekerij Ubink
kon vanaf de start op het Museumplein tot aan de finish in Utrecht bij
de renners in de buurt blijven.
Gezeten in een volgauto was zij getuige van alle inspanningen, euforie en teleurstellingen die passen bij
topsport, maar ook bij internationaal
ondernemen. Want internationaal
ondernemen is immers net als wielrennen topsport bedrijven!

De Jong dakinspectie: “Veilig
werken op hoogte belangrijk”
Aalsmeer - “Vallen van hoogte is al
vele jaren een zeer groot risico met
te vaak een dodelijke afloop. Per
jaar overlijden circa 12 mensen na
een val van hoogte. Circa 21 mensen houden daar ernstig blijvend
letsel aan over. Dit zijn harde feiten. Een misstap is snel gedaan. Iedereen denkt wel eens, ik kan wel
even snel dat kleine klusje doen. Het
probleem is dat de omstandigheden
niet met u meedenken. Een ladder
die verschuift, de ondergrond die
niet vlak is, mosgroei op het dak, allemaal kleine factoren die een grote
invloed hebben. Als u na een ongeval bij uw verzekering aanklopt zal
altijd worden nagegaan hoe de val
is ontstaan. Ik kan u vertellen dat u
meestal niets krijgt uitgekeerd”.
Aan het woord Willem de Jong, inspecteur dakveiligheid en onderhoudsinspecteur. Hij vervolgt:
“Waarom nemen we dan zo’n groot
risico? Omdat we zo zuinig mogelijk
willen werken! De meeste mensen
denken dat het huren van een gekeurde steiger, ladder of hoogwerker veel geld kost. Als ik u vertel dat
u al een goede steiger kunt huren
voor circa 100 euro, waarom zou u
dan nog een risico nemen. Ik vraag
de mensen altijd: Is uw leven maar
100 euro waard?”
Om bedrijven en particulieren te
helpen voert Willem een dak-ri&e
uit. Dit staat voor risico, inventarisatie en evaluatie. Alle risico’s worden
in kaart gebracht waarna een plan
van aanpak wordt gemaakt. Het laten plaatsen van voorzieningen
moet worden uitgevoerd door bedrijven die specifieke verzekeringen
hebben voor deze werkzaamheden.
Als alle voorzieningen zijn geplaatst
dan volgt er een laatste check om
na te gaan of alles goed en deugde-

lijk is uitgevoerd. Een goede uitleg
aan de gebruikers mag niet ontbreken, omdat anders de voorzieningen onjuist gebruikt zouden kunnen
worden. Er is een Arbo-besluit met
beleidsregels (3.16) waarbij alle uitgangspunten zijn opgenomen. In de
eerste plaats ben je zelf verantwoordelijk. In de tweede plaats is het uitvoerend bedrijf verantwoordelijk. Eigenaars zijn dus niet verantwoordelijk voor anderen mits ze geen werknemer zijn.
Willem legt uit: “Veel bedrijven denken dan dat ze klaar zijn maar, dat
is niet het geval. Zodra een eigenaar weet dat er iemand op het dak
of aan de gevel werkt, zonder gebruikmaking van voorzieningen, dan
wordt de eigenaar bij een ongeval
in veel gevallen mede aansprakelijk gesteld. In 2004 ben ik gestart
met het uitvoeren van dakinspecties. Inmiddels zijn de werkzaamheden goed toegenomen. Bedrijven uit
het hele land weten mij inmiddels te
vinden. Voor bedrijven is een jaarlijkse inspectie door een erkend inspecteur nodig voor de verzekering.
Als er schade ontstaat door lekkage
van het dak wordt altijd gevraagd
naar het jaarlijks onderhoudsrapport. Indien dit rapport niet getoond
kan worden, dan wordt er niets uitgekeerd. Ook particulieren en Verenigingen van Eigenaren doen vaak
een beroep op mij. Voor deze groep
gelden uiteraard dezelfde voorwaarden. Ook geschillen met vorige eigenaren zijn nog wel eens de inzet. Voordat er een koopoverdracht
wordt gesloten, is het juist goed dat
u ook uw dak na laat zien zodat u
niet voor onaangename verrassingen komt te staan.” Meer weten?
Kijk op www.dejongdakinspectie.nl
of bel 06-10161178.

Tennisvereniging Rijsenhout
ontvangt donatie Rabobank
Aalsmeer/Rijsenhout - Met een
grote cheque onder zijn arm was Nic
Kors, kantoordirecteur van de Rabobank in Aalsmeer, onlangs te gast
bij Tennisvereniging Rijsenhout. Op
de plek waar straks een prachtige
nieuwe oefenmuur komt te staan,
namen vertegenwoordigers van de
Tennisvereniging de cheque in ontvangst.
De Tennisvereniging deed eerder
een beroep op het Coöperatiefonds
van Rabobank Regio Schiphol voor
een bijdrage aan de aanleg van een
minitennisbaan en een oefenmuur
op het tennispark. Met de aanleg
van de muur en de minibanen wordt
het speelplezier van een grote groep
kinderen uit Rijsenhout aanzienlijk
vergroot. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om ook
de scholen in het geheel te betrekken. Denk hierbij aan het geven van
gymnastieklessen op de minitennisbanen. De Tennisvereniging is in ieder geval erg blij met de donatie uit
het Coöperatiefonds. Op vrijdag 21
mei vanaf 16.00 uur wordt het geheel vernieuwde tennispark officieel geopend door de heer H. Bezuij-

en, wethouder van sport van de gemeente Haarlemmermeer.
Coöperatiefonds
Heeft uw vereniging steun nodig
voor een project? Denk dan ook
eens aan de Rabobank. Want de Rabobank Regio Schiphol is dicht betrokken bij de lokale gemeenschap.
Dat uit zich onder andere in het Coöperatiefonds. Elk jaar wordt een
deel van de nettowinst in dit fonds
gestort. Zo vloeit een deel van de
winst rechtstreeks terug naar de
gemeenschap. Met het Coöperatiefonds wil de Rabobank graag helpen om ambities te realiseren. Naast
geld wordt ook immateriële ondersteuning geboden. Essentieel is wel
dat het project of initiatief past bij de
kernwaarden van de Rabobank. Kijk
voor meer informatie over het Coöperatiefonds op www.regioschiphol.
rabobank.nl.
Hier staan ook de voorwaarden
waar een aanvraag aan dient te voldoen. Uiteraard is het ook mogelijk
om een brochure Coöperatiefonds
op één van de Rabo-kantoren op te
halen.

Gogo’s zijn terug bij C1000
Aalsmeer - De Gogo’s zijn terug,
maar nu om te voetballen. Vanaf
25 mei kunnen er weer Gogo’s gespaard worden bij C1000 Koster. Bij
elke 10 euro ontvangt de klant een
zakje met daarin een speciale voetbalgogo en een sticker.
C1000 ondernemer Kees Jan Koster: “Ik vind het ontzettend leuk dat
de Gogo’s terug zijn. Speciaal voor
het WK zijn ze helemaal in voetbalstijl. Er zijn van de negen beste voetballanden in de wereld Gogo’s gemaakt. Uiteraard zit Nederland daar
ook bij. Er zijn tien Gogo’s per land.
Totaal zijn er dus negentig Gogo’s
te sparen. De vorige keer waren ze
mateloos populair. Ik verwacht dus
ook nu weer een grote run op deze
bijzondere poppetjes. Daarnaast zijn
er bronzen Gogo’s die bij het vinden
daarvan garant staan voor een leuke prijs.” De eerste Gogo’s zijn al op
woensdag 18 mei door een aantal
medewerkers bij verschillende basisscholen in Aalsmeer uitgedeeld.
De kinderen waren in ieder geval
dol enthousiast en er werd volop
over gesproken. Elke voetbalgogo
heeft een eigen karakter. De één is
genadeloos als verdediger, de ander
steelt de show in de aanval. Door

de sterke kanten van elke Gogo te
ontdekken kan iedereen zijn eigen
team opstellen. Uiteraard is er ook
weer een stickerboek om de verzameling compleet te maken.
Op www.C1000.nl/gogos zijn alle
karakters te vinden en kunnen kinderen leuke gogo-games spelen. Er
kan zelfs een eigen Gogo ontworpen worden. De mooiste inzending
krijgt een eigen sticker in het stickerboek.

Aalsmeer - Afgelopen week heeft
restaurant Het Strandpaviljoen haar
vernieuwde menukaart gepresenteerd. Chef Edwin Hoogeveen heeft
samen met zijn keukenteam een
verrassend complete kaart samengesteld met heerlijke gerechten
voor lunch en diner. De gerechten
op de vernieuwde menukaart zijn
heerlijk zomers en worden uitsluitend met verse en eerlijke producten bereid. Naast de gerechten van
de menukaart kan er deze zomer
ook genoten worden van verse grillen barbecuegerechten. Elke woensdag kan er voor 15 euro onbeperkt
kip van de grill worden gegeten. Er
kan gekozen worden uit heerlijk gemarineerde kip cajun, kip piri-piri en
knapperige kippenvleugeltjes. Elke
vrijdag is het tijd voor de Spare-ribs.
Dan kan er voor 15 euro onbeperkt
spare-ribs (sweet, hot en traditioneel) van de barbecue gegeten worden. Natuurlijk worden er bij de gerechten frites, sauzen en de saladebar geserveerd. Als het weer het toe
laat, worden de gerechten buiten op
het nieuwe terras bereid. Bij slecht
weer kan er gewoon binnen in res-

taurant Het Strandpaviljoen genoten worden van deze heerlijke grill
en barbecue gerechten.
Restaurant Het Strandpaviljoen en
The Beach aan de Oosteinderweg
247a zijn deze zomer dagelijks geopend voor lunch en diner. Reserveren is gewenst: 0297-347444.
Surf voor meer informatie naar
www.beach.nl.

Barbecue voorlichtingsavond een succes

C1000 laat inwoners smullen!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond was het volle bak in de bovenzaal van De Oude Veiling. C1000
Koster organiseerde voor belangstellenden een bijeenkomst waar
van A tot Z uit de doeken werd gedaan wat er allemaal komt kijken
bij een gezellige en verantwoorde
barbecue avond. Vele Aalsmeerders waren afgekomen op de uitnodiging.
Vincent Leighton, initiatiefnemer
van deze avond, kan om een boodschap gestuurd worden. De avond
zat goed in elkaar. Het vertrouwen dat Kees Jan Koster, eigenaar
van C1000, heeft in zijn medewerker werd op geen enkele wijze beschaamd. Beide kunnen terug kijken op een geslaagd experiment dat
zeker voor herhaling vatbaar is. Het
meest bijzondere aan de avond was
wel dat het niet alleen maar ging
om een mooi verkooppraatje. Er was
een openhartig en nuttige uiteenzetting van de vrijwillige brandweerman Stef van der Linden.
Waar op te letten, welke voorzorgsmaatregelen moet men treffen om
in noodgevallen toch te zorgen voor
een goede afloop. Het was een pittig verhaal, maar het werd op zo een
wijze gebracht dat iedereen toch
nog steeds zin hield in een gezellige barbecue avond met vrienden
of familie. Ook het betoog van Doreen Koehler, vierde jaars studente voeding en diëtetiek aan de Hoge School van Amsterdam, was behoorlijk confronterend, maar liet uiteindelijk ook alle ruimte voor de gezelligheid die zo past bij een barbecue avond.
Een bijzonder familiebedrijf
C1000 Koster is een verhaal op zichzelf. Een familiebedrijf dat zich vanaf 1930 heeft gevestigd in Aalsmeer.
Begonnen met een klein winkeltje
dat inmiddels via mond tot mond reclame is uitgegroeid tot een vooraanstaand bedrijf. Kees Jan Koster
is inmiddels de derde generatie. Zijn
ambities lijken grenzeloos. Maar altijd met zoveel realiteitszin dat zijn
plannen ook zijn te verwezenlijken.
C 1000 blijkt in deze niet eenvoudige economische tijd in staat zich op
een eigenzinnige wijze uit te breiden. Zo is er voor buurman Zeeman een ander pand gekocht, zodat de C1000 in oktober van dit jaar
nog meer tegemoet kan komen aan

zijn idealen. “Werken in ons bedrijf
is veel meer dan vakken vullen”, verklaart Kees Jan Koster, die helaas
geen tijd meer heeft voor zijn hobby, voorzitter zijn van handbalvereniging Fiqas. Het gaat hem aan het
hart. Als jongetje trainde hij bij deze club, groeide uit tot een gewaardeerde kracht.
Maar in het leven moeten er keuzes
gemaakt worden. 130 Werknemers
telt de C1000. Veel van hen zijn begonnen als scholier en inmiddels als
vaste kracht werkzaam. Naast een
vast dienstverband volgen vele van
hen een opleiding om hogerop te
komen en zij worden daarbij op een
positieve wijze gestimuleerd door
Koster zelf. Bijzonder is ook dat een
deel van het bedrijfskapitaal wordt
besteedt aan sponsoring. Misschien
laat het zich het beste vergelijken
met de Rabobank. Beide bedrijven
ondersteunen met een deel van de
winst vele Aalsmeerse verenigingen
en stichtingen.
Kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel.
En ook daarin onderscheidt Koster zich van andere grootgrutters.
Een deel van de producten wordt
tegenwoordig in eigen huis bereid. Neem bijvoorbeeld slager Cor
Markwat, vroeger eigen baas maar
nu een heel gelukkige C1000 werknemer. Hij ziet het als een uitdaging
om ruim 60 procent van de productie op een verantwoorde manier te
bereiden. En voor de smaakmakende marinades wordt minder vet gebruikt. Het antwoord geven de klanten zelf. Gezien de grote bestellingen zit het wel goed met de kwantiteit, kwaliteit en prijsverhouding.
“Ik probeer het ambacht in de supermarkt een plek te geven, daarmee creëer ik een eigen toets en
een eigen smaak. Kijk, dit brood
vind je nergens anders, wij zijn de
enige die dit maken. En moet je zien
hoe prachtig het vlees er uit ziet.” Op
de grote tafel wachten het vlees, de
marinades, kazen, salades en brood
uitnodigend. Alles ziet er bijzonder
smaakvol uit.
Om 20.15 uur is het dan zover en
worden de schalen met dampende barbecue hapjes opgediend en
de wijn wordt ontkurkt. Het smullen
kan beginnen en gesmuld wordt er!
Janna van Zon

Sparen voor stapelgekke
Stackys bij Hoogvliet
Aalsmeer - Sinds gisteren, woensdag 19 mei, ontvangen klanten van
Hoogvliet bij besteding van 15 euro
aan boodschappen een gratis Stacky. Stackys zijn stapelgekke beesten, letterlijk. Je kunt ze namelijk op
elkaar stapelen!
De truc is om zoveel mogelijk Stackys op elkaar te zetten tot de toren
omvalt. Er zijn achttien verschillende
beesten, elk uitgevoerd in vier kleuren. Klanten die een oranje Stacky treffen, maken met de code in
de verpakking kans op mooie prijzen. Op de speciale Stackys website www.stackys.nl kunnen klanten
de code invoeren en direct zien of
zij in de prijzen zijn gevallen. Op de-

Informatie over
epilepsie
Amstelveen - Vanaf 23 mei tot en
met 29 mei is de folderwand bij het
Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland, in het kader van het epilepsiefonds ingericht met informatie
over epilepsie.
Het Infocentrum bevindt zich in de
centrale hal van het ziekenhuis en is
tevens te bereiken onder telefoonnummer 020-7557118 of op emailadres infocentrum@zha.nl.

ze website kunnen kinderen online
spelletjes spelen met de Stackys en
kleurplaten downloaden.
Ook kunnen hier foto’s van de
hoogste torens en de mooiste Stackys bouwwerken worden getoond.
Om nog sneller Stackys te sparen
zijn er wekelijks vele speciale aanbiedingen waarbij een extra Stacky
wordt gegeven!
De Stackys actie duut tot en met 15
juni. Over wettelijk uitgesloten artikelen als tabak worden geen gratis
Stackys verstrekt.
Alle voorwaarden van de actie staan
in de speciale Stackys folder en
website.

Van Duijn commissaris bij
Dutch Flower Group B.V.
Aalsmeer - De raad van commissarissen van Dutch Flower Group is
voornemens de heer A.M. van Duijn
in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering voor te dragen als
lid. Van Duijn treedt per 1 juli terug
als voorzitter van de raad van bestuur van Dutch Flower Group. Hij
neemt in de raad van commissarissen de plaats in van de heer ir. Ph.
R. J. Smits die aan het einde van zijn
zittingstermijn is. Van Duijn wordt
als voorzitter van de raad van be-

stuur per 1 juli opgevolgd door drs.
M. van Zijverden. De raad van commissarissen zal in de nieuwe samenstelling bestaan uit: mr. P. Ingwersen, voorzitter, drs. R. Zandbergen en A.M. van Duijn. Dutch Flower Group is een wereldwijde groep
van bedrijven die marktleider is in
de import en export van snijbloemen en planten. De gezamenlijke
bedrijven, met in totaal 1.400 medewerkers, realiseren een jaaromzet
van 750 miljoen euro.
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Darten in Dorpshuis

Clubkampioenschap ATC Bloemenlust

Brian van de Heuvel wederom
de sterkste tafeltennisser

Topamusement bij Poel’s Eye

Kudelstaart - De dertiende (van
de 15) speelavond van het seizoen
kan gerust als een topavond betiteld
worden. Met in totaal 55 deelnemers
was het lekker druk in het dorpshuis. Poel’s Eye is een begrip in de
regio. Veel wedstrijden op meerdere niveau’s en een sfeer die de echte dartsliefhebber direct herkent. Er
wordt gewonnen, er wordt verloren,
de wedstrijden worden ten allen tijde
afgesloten met een sportieve handdruk. Bijzondere prestaties worden
toegejuicht door de toeschouwers
en een enkele keer óók uitbundig
door de verliezer. Zo gooide Tom Keijzer voor zijn tweede keer bij Poel’s
Eye de hoogstmogelijke finish: Triple 20, Triple 20 en Bull’s Eye; 170!
Tegenstander Wijnand Kool werd
mede door deze finish de toegang
tot de winnaarsronde ontzegd. Toch
bracht ook hij de handen op elkaar
voor de finish van Tom. Wijnand terug naar de Scone Ronde, Tom was
zeker van de grote fles Scone bier
voor de hoogste finish van de avond.
Robert Tholen pakte de eindzege in
de winnaarsronde. In de finale kon
Christopher Brouwer net niet aanhaken. Beide darters ontvingen een
prachtige plant. Danny Zorn moet
nog 2 weken wachten alvorens hij
de grote beker van het seizoen kan
opeisen. Dezelfde Christopher versloeg Danny in de halve finale. Robert Tholen mengt zich niet in de
ranking van Poel’s Eye. Robert was
dit seizoen slechts één keer eerder
aanwezig. Deelname bij Poel’s Eye

is altijd mogelijk: Er is ruimte voor
toppers zoals Robert én er is ruimte
voor recreanten.
Een recreant die voor de tweede
achtereenvolgende keer van zich
doet spreken is Wilco van Det. Wederom bereikte hij de finale van de
E-ronde. Ook nu ging deze echter
weer verloren: John Kater won met
2-1, beide spelers waren tevreden.
Tim Maas won 2 weken geleden
op sensationele wijze de Poel’s Eye
avond. Ook nu was Tim niet te stoppen. Dat wil zeggen, pas na de poule fase. Een loodzware poule werd
niet overleefd. Christopher Brouwer
en de jonge Tim van de Poel wisten
Tim te kloppen. Daarna werd echter niet meer verloren, ook niet in de
finale tegen Arie van de Eijkel! Bij
de dames won Bianca Los voor alweer de vijfde keer. In de finale was
ze te sterk voor Chantal Wijfje. Bij
de dames is de ranking van het seizoen 2009-2010 loei spannend. Moniek Goeman en Ans Engel maken
nog een minieme kans op de eindzege die vermoedelijk zal gaan tussen Bianca Los, Henny Taal en Nancy Kapitein.
Het is nog onduidelijk hoe het damesseizoen er volgend seizoen uit
zal zien. Met telkens 7 deelnemers
wordt overwogen om alle dames bij
de heren in te delen. De volgende
speelavond is 28 mei, alles is dan
nog als vanouds. Vier niveaus, drie
finales, deelname is 3,50 euro en de
inschrijving sluit 19.45 uur.

Robert Tholen wint finale van Christopher Brouwer.

Open tafeltennistoernooi
Rijsenhout - Op zaterdag 12 juni
organiseert TTV Rijsenhout tijdens
de feestweek de eerste ‘Ortatek’ oftewel de Open Rijsenhoutse Tafeltenniskampioenschappen. Er wordt
gestreden in twee leeftijdscategorieën, van 12 tot en met 15 jaar en

Handbal
Kevin Hooijman
naar Slowakije
Aalsmeer - De Nederlandse Youth
selectie (handballers onder 18 jaar)
speelt komend weekend (21-23
mei) een EK kwalificatietoernooi in
Bardejov in Slowakije. De FIQAS
Aalsmeer speler Kevin Hooijman is
voor dit toernooi geselecteerd en
speelt met de nationale ploeg in
groep 7 onder meer tegen thuisland
Slowakije, Turkije en Letland. Inzet is
kwalificatie voor het EK later dit jaar.
Alleen de nummer één van de poule
plaatst zich voor dit eindtoernooi in
augustus in Macedonië.

16 jaar en ouder. In beide categorieën is plaats voor zestien deelnemers,
dus geef je snel op! Plaats van handeling is de grote zaal van dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
en de aanvangstijd is exact 13.00
uur. De zaal is open vanaf 12.30 uur.
Deelnemers moeten om 12.45 uur
aanwezig zijn. Het toernooi is zo opgezet dat iedereen in ieder geval
zes wedstrijden speelt. De prijsuitreiking is naar verwachting om 17.30
uur. Wil je meedoen of wil je meer
informatie? Stuur dan een mail naar
ttvrijsenhout@hotmail.com en vermeld hierin: Je naam, je leeftijd en
je ervaring als tafeltennisser.
Dus: (bijna)nooit gespeeld; regelmatige speler, ervaren speler of
competitiespeler. Als je competitie
speelt, vermeld dan de klasse waarin je speelt. Je kunt eventueel ook
bellen naar tel. 0297-343228.
Mocht je niet over een batje beschikken, geef dit dan ook door, dan
zorgt de organisatie hiervoor. Deelname is voor jongeren 1,50 euro en
voor de 16-plussers 2,50 euro. Dit
kan aan de zaal voor aanvang worden betaald. In beide klassen zijn
leuke prijzen beschikbaar.

Rielof Dijkstra na afloop van zijn laatste wedstrijd.

Sportcafé de Midi’s kampioen bij
ZABO zaalvoetbalcompetitie
Aalsmeer - De 34e jaargang van de
ZABO zaalvoetbalcompetitie werd
zaterdag 15 mei afgesloten met de
laatste speelronde van het seizoen
2009/2010.
Het team van Sportcafé de Midi’s
haalde tijdens de achttiende speelronde het kampioenschap binnen.
In de slotwedstrijd moest er alleen
nog gewonnen worden van de hekkensluiter van de ranglijst LEMOgaat-los en dat gebeurde vrij simpel.
Bij de rust stond het al 8-2 en tenslotte won Sportcafé de Midi’s zeer
ruim met de cijfers van 15-2. Door
de zege is de lijstaanvoerder geëindigd met 44 punten uit 18 duels en
bleef hiermee concurrent DGL twee
punten voor.
Sportcafé de Midi’s deed voor
het vijfde achtereenvolgende seizoen mee met de ZABO-competitie. Na een 3e plaats (2006), 5e
plaats (2007), 2e plaats (2008), 3e
plaats (2009), nú dus de hoofdprijs
in 2010. DGL eindigde als tweede
in de stand. Zij speelde afgelopen
zaterdag tegen LEMO en wonnen
met 11-7. De Jet Set BV moet dit seizoen genoegen nemen met een derde plaats in de eindstand. De strijd
voor plaats 4 lag op voorhand nog
geheel open.
Schijf Grondboringen en Accon
speelden hiervoor in een rechtstreeks duel. Bij de rust stond het
1-1 en vier minuten voor tijd gaf het
scorebord 4-4 aan. Schijf Grondboringen scoorde in de slotminuut de
winnende treffer (5-4) en eindigde als vierde in de eindstand. Accon dus op plaats vijf. Mantel Makelaars en Piller Sport speelden tegen
elkaar en de winnaar zou als zesde eindigen. Bij de rust stond het 43 en nadat de Kudelstaarters waren
uitgelopen naar 7-4 werd de partij afgesloten met een ruime 14-6
overwinning voor Piller Sport.
Afscheid Rielof Dijkstra
Bij Piller Sport stond de slotronde

tevens in het teken van het afscheid
van Rielof Dijkstra. De sympathieke doelman, inmiddels boven de 50
jaar, zette zaterdag 15 mei een punt
achter zijn lange zaalvoetbalcarriëre. Rielof Dijkstra begon ooit met
keepen bij zaalvoetbalvereniging
FICO. Dat was begin jaren ‘80, dus
pakweg dertig jaar geleden.
Rielof klom op als vaste doelman
van FICO 1 dat begin jaren ‘90 nog
uitkwam in de Ere-klasse, vergelijkbaar met de 1e divisie van de KNVB.
De laatste 15 jaar was Rielof Dijkstra
actief bij de ZABO Aalsmeer. Hij verdedigde het doel van Piller Sport en
maakte diverse kampioenschappen
mee. De laatste dateert van 2004.
Hoogtepunt van dit seizoen was zijn
optreden tegen Sportcafé de Midi’s
in de maand februari. Dankzij voortreffelijk keeperswerk van Rielof
Dijkstra hield Piller Sport de kersverse kampioen op een 2-2 gelijkspel.
Na afloop van de laatste wedstrijd
werden de prijzen uitgereikt in de
kantine van de sporthal. ZABOvoorzitter Sian Knetsch, bijgestaan
door de bestuursleden Peter Meyer,
Joop de Vries, Joey Wessels en Leo
Moolhuijsen hield een indrukwekkende speech.
De voorzitter sprak over een geslaagd sportief seizoen met weinig
tot geen vervelende incidenten. Tevens werd afscheid genomen van
wedstrijdsecretaris Joop de Vries.
Alle deelnemende ploegen ontvingen een prijs en de grote felbegeerde wisselbeker werd overhandigd
aan de mannen van Sportcafé de
Midi’s.

Aalsmeer - Zoals elk jaar werd aan
het einde van het seizoen het clubkampioenschap van de Aalsmeerse Tafeltennisclub Bloemenlust gehouden. In twee poules van zeven
spelers werden de voorrondes gespeeld. Gedurende de eerste drie
wedstrijdrondes bleven in de beide
poules de vier sterkste spelers ongeslagen.
Pas vanaf ronde vier begonnen de
klappen te vallen. In poule A bleef
topfavoriet Brian van de Heuvel ongeslagen door Vladimir Javornik zijn
eerste nederlaag te bezorgen. Ook
Johan Berk moest zijn eerste wedstrijd inleveren. Bart Spaargaren
kwam na een ruim verloren eerste
game ijzersterk terug en overblufte Johan met twee maal 11-9. In de
volgende ronde moest Bart met 119 en 11-8 zijn meerdere erkennen in
Brian, die vervolgens ook in de laatste poulewedstrijd zijn zegetocht
voortzette met een overwinning op
Johan (11-8, 12-10). Om te bepalen
wie er naast de winnaar van poule
A Brian als nummer twee doorging
naar de halve finale moest er gerekend worden. Drie spelers stonden
gelijk met vier gewonnen wedstrijden en ook in de onderlinge wedstrijden was er nauwelijks verschil.
Bart had in drie games van Johan
gewonnen, Johan was in drie games
Vladimir de baas en Vladimir had op
zijn beurt Bart in drie games verslagen. Op basis van de punten in de
onderlinge wedstrijden (doelsaldo)
bleek dat Johan zich als beste nummer twee voor de halve finale geplaatst had.
In poule B liep Wim van de Aardweg na drie overwinningen tegen
zijn eerste verliespartij aan tegen
Hervé Pantegnies. Frans Ravesteijn
leek na winst van de eerste game
voor een verrassing te gaan zorgen
tegen Ed Couwenberg. Met een ruime zege in de tweede game dwong
Ed een beslissende derde game af.
Dit werd een spannende strijd die

Brian van de Heuvel prolongeert titel bij ATC Bloemenlust. Hervé Pantegnies
(rechts) eindigde op de tweede plaats.

De eindstand van het seizoen
2009/2010 luidt als volgt: Sportcafé
de Midi’s 18-44, DGL 18-42, De Jet
Set BV 18-34, Schijf Grondboringen
18-33, Accon 18-28, Piller Sport 1825, Mantel Makelaars 18-24, Amsec
Beveiliging 18-19, LEMO 18-12, LEMO-gaat-los 18-0.

P.V. De Telegraaf

‘279’ Concurrent te snel af
Aalsmeer - Dit weekend stond in
het teken van kleine reparaties in
het duivenbestand. De vlucht van
vorige week had toch zijn sporen
nagelaten. Er werden duidelijk minder duiven ingekorfd dan normaal.
Er wordt van uitgegaan dat de thuisblijvers nog een weekje extra verzorging nodig hadden. Voor de Vitesse vlucht Cimay kwamen 336
duiven aan de start. Het werd een
prachtige vlucht met, zoals dat in
het melkersjargon heet, de duiven
aan een touwtje. De hoofdvogel van
dit concours was de gekende ‘279’
van Cees van Vliet. De echte toppers pakken ze bij elk weertype. Ondanks dat het beestje nog een ereronde boven Schiphol deed, was hij
de concurrentie net te snel af.
De uitslag:

1. C. v. Vliet. 2. G. v.d. Bergen. 3. J.
v. Dijk. 4. J. v. Duren. 5. Th. v.d. Wie.
6. Comb. Wiersma en zn. 7. Comb. v.
Ackooy. 8. J. en P. Spook. 9. D. Baars.
10. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 11.
P. v.d. Meyden. 12. M. de Block. 13.
J. Vijfhuizen. 14. A.W. Kok. 15. A. v.d.
Wie. 16. J. Kluinhaar en dr. 17. B. de
Groot. 18. H. Spaargaren.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
3431 pnt
2. Lasbedrijf v. Vliet
3274 pnt
3. Zuivelsp. Langelaan
3257 pnt
4. Bosman Kassenbouw 3200 pnt
5. Oerlemans Confectie
3078 pnt
Aanstaande donderdag is het inkorven voor de Midfondvlucht Morlincourt. Zet allemaal je beste beentje
voor zodat er weer een mooie promotie voor de sport gemaakt wordt.

Atletiek: AV Aalsmeer

Sterk optreden van Mirjam
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was in Lisse de opening van het
baanseizoen wat betreft het spar
baancircuit 2010.
Aanwezig hier voor Atletiekvereniging Aalsmeer was neo seniore Mirjam van Ouwerkerk en zij leverde
een en mooie prestatie op de wat
incourante duizend meter. In een
sterk veld wist zij naar een keurige
negende plaats te lopen in een tijd
van 2.59.41 minuten, wat voor haar
zowel een persoonlijk als en clubrecord betekende.
Een prima start van het baanseizoen
voor Mirjam.

Sandra Rodenburg Nederlands Japie en Piet
beste koppel
kampioen met West 1

Goud, zilver en brons
voor leerlingen Wassanim
Aalsmeer - Afgelopen zondag hebben enkele jeugdleden van hoofdinstructeur Johan van de Nald van
sportschool Wassanim succesvol
gepresteerd in Arnhem.
Goud is behaald door Rowan Buijs
met sparren, zilver voor Remzi Bras
met sparren en brons voor Rebec-

ca Hartman met sparren. Met het
onderdeel Hyungs werd drie keer
brons behaald door Rebecca Hartman, Steven Rijsenbrij en Rowan
Buijs. Een prima resultaat!
Verdere info: www.wassanim.nl of
bel met Johan van de Nald, telefoon
06-51987470.

Ed met 11-9 ternauwernood in zijn
voordeel wist te beslissen. Ook in de
volgende ronde tegen Wim kwam
Ed met de schrik vrij met een 12-10
overwinning in de eerste game. Vervolgens sloeg hij in de tweede game
alsnog toe met 11-4. Frans bezorgde ook Hervé benauwde momenten, maar met 12-10 winst van de
tweede game behield de sympathieke Fransman toch zijn ongeslagen
status. Dit bracht in de laatste ronde
van poule B de twee geplaatste spelers van Bloemenlust 1, Ed Couwenberg en Hervé Pantegnies, tegen elkaar in het strijdperk om de plaatsen één en twee in de poule. Na een
spannende eerste game, die Hervé
met 11-9 wist te winnen, moest Ed
in de tweede game met ruimer verschil zijn meerdere erkennen: 11-4.
Om de plaatsen drie en vier in de
poule werd gestreden door de Bloemenlust 2 spelers Wim van de Aardweg en Frans Ravesteijn. Deze zeer
spannende wedstrijd wist Wim na
een verloren eerste game alsnog
met gering verschil in zijn voordeel
te beslissen (9-11, 11-9, 11-8). Hervé Pantegnies had in het begin van
zijn halve finale wedstrijd behoorlijk
moeite met Johan Berk, die de eerste game zelfs wist te winnen. Maar
Hervé bleek met zijn serveer- en
topspingeweld uiteindelijk toch een
maatje te groot (8-11, 12-10, 11-5,
11-7). In de tweede halve finale kon
Ed Couwenberg Brian van de Heuvel niet voldoende onder druk zetten
om hem in de problemen te brengen. Met 11-6, 11-9 en 11-5 plaatste Brian zich voor de finale tegen
teamgenoot Hervé. In deze finale
bewees Brian opnieuw dat hij momenteel met afstand de beste speler van ATC Bloemenlust is.
Met een ruime overwinning in drie
games (11-9, 11-6, 11-8) prolongeerde hij zijn titel en kan zijn naam
wederom in de wisselbeker gegraveerd worden als clubkampioen van
2010, onder die van 2009.

Kudelstaart - Sandra Rodenburg
is op 6 mei in Tegelen Nederlands
kampioen geworden met het meisjes
voetbalteam onder 15 van de KNVB
district West I. Dit jaar werden de Nederlandse kampioenschappen voor
speelsters onder 15 en 17 in Tegelen
gehouden. De meiden van trainer
Maurice Hagebeuk begonnen niet
zo goed aan het toernooi. De eerste
wedstrijd tegen district Oost bleef
het 0-0 ondanks de vele aanvallen
die op het doel van de tegenstander
werden uitgevoerd. De tweede wedstrijd was tegen het zwakkere district Noord. Helaas werd er met 1-0
verloren. Maar daarna ging het team
draaien. De speelsters van West 1
gingen vol in de aanval. De volgende twee wedstrijden werden daardoor gewonnen, van West II met 10 en van de gedoodverfde favorieten Zuid II met 2-1. Mede door de
werklust van de Kudelstaartse Sandra slaagde het team erin de wedstrijden te winnen. De laatste wedstrijd tegen het district Zuid I bleef
het 0-0 waarna het kampioenschap
van Nederland binnen was.

Aalsmeer - Meer en meer laten de
dames zien dat ze bij koppelkaarten
meer in hun mars hebben dan bij
gewoon kaarten. Zo ook afgelopen
vrijdag ze hebben laten zien wat ze
waard zijn. Met 12 bezette tafels was
het dringen geblazen. Ook het punten aantal gaat de laatste tijd aardig
omhoog. Het koppelkaarten is ove-

rigens niet gewonnen door een dameskoppel. De eerste plaats is opgeëist door Japie Combee en Piet
van Zuiverden met 5907 punten. Op
twee zijn Nel en Leo Ton geëindigd
met 5568 punten en op drie Jan Meijer en Nico Beckers met 5062 punten. De poedelprijs was voor Sonja Visser en Geesje Hulshegge met
3673 punten. Komende vrijdag 21
mei is er weer gewoon klaverjassen
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Zaal open vanaf 19.30
uur, aanvang 20.00 uur.

Willem wint bij
ouderensoos

Vrij bridgen bij
Onder Ons

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Op donderdag 12 mei is het klaverjassen
gewonnen door Willem Buskermolen met 5314 punten, gevolgd door
Nico de Ron met 5118 punten en
Geertje Koopstra met 4985 punten.
Bij het jokeren wist Janny Noordam
met 99 punten de hoogste eer te behalen. Op de tweede plaats is Bets
Teunen geëindigd met 116 punten.

Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder
Ons vrij bridgen in gebouw Irene in
de Kanaalstraat.
Omdat er om 20.00 uur wordt begonnen, wordt gevraagd om 19.50
uur aanwezig te zijn in verband met
de inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per paar. Met een beetje geluk
gaat u ook nog met een klein prijsje naar huis.
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Atletiekvereniging zoekt sponsors

Handbal bekerfinale

Aalsmeer - In totaal hebben 46 atleten (9 vrouwen en 37 mannen)
zich woensdag 12 mei aangemeld
om 12,5 ronden van 400 meter af te
leggen voor de Florimex Baanloop.
De avond was speciaal, omdat er
een test plaatsvond met een elektronisch tijdwaarneming systeem.
De atleten kregen naast hun gebruikelijke startnummer een chip
die aan de rechterschoen moest
worden vastgemaakt. Bij de start
lagen twee matten die het aantal ronden telde en uiteindelijk ook
de finish tijd. Een zestal vrijwilligers stond nog voor spek en bonen
mee te tellen, en voorwaar, er werden zelfs foutieve ronde aantallen
doorgegeven aan atleten, waardoor
ten minste 1 persoon nog 1 rondje
meer moest lopen dan hij dacht. Het
systeem werkte perfect en nu gaan
de specialisten binnen AVA de test
nabespreken waarna zij een advies
geven. Uiteraard is ook de prijs van
het systeem mogelijk nog een struikelpunt. Omdat de financiële mogelijkheden van AVA beperkt zijn
hoopt de vereniging ook op mogelijke sponsoren die het, net als AVA,
belangrijk vinden dat de Atletiek in
Aalsmeer ‘bij de tijd’ blijft.
Na een voortreffelijke start werd al
snel duidelijk dat het deze avond
weer een ‘ouderwets’ onderons-

Aalsmeer - Op donderdag 13 mei
ging de strijd om de beker, net als
vorig jaar, tussen KRAS/Volendam
en FIQAS Aalsmeer. In een vol Topsportcentrum Almere won KRAS/
Volendam wederom de nationale
beker. Met een eindstand van 3025 waren ze duidelijk sterker dan
FIQAS/Aalsmeer. Viel de beslissing
vorig jaar pas in de verlenging, dit
jaar had KRAS/Volendam genoeg
aan 60 minuten. In de eerste helft
opent KRAS/Volendam de score met
een strafworp. Het antwoord van FIQAS/Aalsmeer is een spectaculaire
break out. De score gaat daarna redelijk gelijk op, waarbij de ploeg uit
Volendam meerdere malen op voorsprong komt. Tegen het einde van
de eerste helft neemt KRAS/Volendam afstand van FIQAS/Aalsmeer.
De ploeg uit Aalsmeer komt door
twee strafworpen nog terug tot een
ruststand van 14-12 in het voordeel
van de Volendammers. In de tweede
helft loopt KRAS/Volendam snel uit
naar een voorsprong van 17-12 en

Baanloop onderonsje voor
broers Frans en Michael
je zou worden van de familie Woerden. Broers Frans en Michael liepen gezamenlijk op tot op het einde. Hetgeen echter niet wil zeggen dat ze ontspannen naar de finish ‘rolden’. Het viel de rondetellers
op dat er toch wat grimmige en verbeten gelaatsuitdrukkingen op de
gezichten kwamen zo aan het einde van de 5 kilometer. Met een tijd
van 17:52 kwam Michael als eerste
over de streep en Frans volgde op
17:53. Zeker respectabele tijden, de
derde loper was Willem Jan de Widt
die meer dan 1 minuut later binnenkwam na 19:03 minuten. De eerste dame was AVA lid Julitta Boschman die op 19:31 de finish overkwam. Tweede was Leonie van den
Haak op 20;00 en derde de inmiddels meer dan bekende Els Raap die
met 21:35 AVA-loopster Marjan van
Ginkel zeker 1,5 minuut voor bleef.
Wie ook eens mee wil lopen, is welkom op 9 juni wanneer de eerste zomer editie van de Florimex baanloop
wordt gelopen. Mocht u de elektronische tijdwaarneming willen sponsoren, stuur dan een email aan info@avaalsmeer.nl ter attentie van
Michel de Kok die iedere bijdrage
met open armen zal ontvangen.
Voor meer informatie over starttijden en afstanden ga naar de site:
www.avaalsmeer.nl.

Over en uit voor RKAV

Aalsmeer - Over en uit. Lang heeft
RKAV mee gedaan om hogerop te
komen. De formatie van Henry Egberts heeft gevochten voor ze waard
waren, en dat was veel, heel veel.
De tweede wedstrijd tegen Fortius
begon de ploeg in de verdediging
zwaar gehandicapt. Robert Jansen en Arno Schrama deden door
blessures niet mee. RKAV kwam al
vroeg in de wedstrijd met 1-0 achter, maar gezien de inzet van de bezoekers zou die stand geen lang leven beschoren zijn. En dat kwam uit.
Het was Eric Jansen die, na een toegekende strafschop, Barry Springintveld werd onregelmatig onderuit gehaald, de stand weer gelijk
trok, 1-1. RKAV was eigenlijk de betere partij met veel inzet en vechtlust probeerde de ploeg er meer uit
te halen. Het zat eigenlijk heel goed
in elkaar. Voor de rust bleef het 1-

1. Beide ploegen kregen nog diverse kansen, maar een doelpunt zat
er niet in. De tweede helft gaf een
overwegend sterker RKAV te zien.
De 1-2 kwam van de voet van Martin Bax,die uit een pass de doelman
van Fortius volkomen kansloos liet.
Een stand die dik en dik verdiend
was. Pech had deze zelfde speler
even later toen hij RKAV op 1-3 had
kunnen zetten, maar via de binnenkant van de paal mislukte dit. Ook
Fortius kreeg een strafschop toegewezen en deze kans liet de ploeg
niet onbenut, 2-2. Het kon nog alle kanten op. Zo’n tien minuten voor
tijd was het gedaan met RKAV. Fortius kwam op 3-2. En die klap is
RKAV niet meer te boven gekomen.
De zeer trouwe aanhang kon zwaar
teleurgesteld naar huis.
Theo Nagtegaal

Na één weekeind 81 medailles
voor zwemmers van Ocenaus

Aalsmeer - De kringkampioenschappen zijn pas halverwege,
maar nu al zijn er 81 medailles in
de wacht gesleept door de Oceanus
zwemmers.
Liefst 33 keer was er goud, 25 keer
zilver en 23 keer brons. Veelverdieners waren ook nu weer Jeffrey
Reijnders (5 maal goud, 2 keer zilver), Vincent Moolhuijsen (4 goud,
1 zilver, 1 brons), Wessel de Jong
(4 goud, 1 zilver), Maxime van den
Heuvel (3 goud, 1 zilver), Robert
Rohaan en Tamara Grove (beide 3
goud), Istvan Spaargaren (2 goud,
3 zilver, 1 brons), Chantal Grove (2
goud, 3 zilver) en Michelle Meulenbroek (2 goud, 1 zilver, 2 brons).
Veel verrassender waren de medailles en goede tijden van Eva van der
Born, Aicha Croes, Martijn de Mercado en Martijn van der Zwaard.
Twintig keer werd een limiet behaald voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen, waar-

onder nieuwe limieten voor Thomas
Verouden (200 wissel), Jeffrey Reijnders (50 vrij), Istvan Spaargaren (50
en 100 vrij) en Wessel de Jong (100
vrij). Twaalf keer sneuvelde er een
clubrecord: Rick de Mercado (50
vrij), Jeffrey Reijnders (50 vrij, 200
school en 200 wissel) Jos Vergeer
(50 vrij), Michelle Meulenbroek (50
vlinder en 50 school), Maxime van
den Heuvel (50 en 100 vlinder), Istvan Spaargaren (50 rug), Robert
Rohaan (200 vlinder) Tamara Grove (200 vrij).

Martijn de Mercado

Martijn van der Zwaard

Speedo wedstrijd
Een klein groepje Speedo zwemmers ging afgelopen weekend naar
Zoetermeer voor de jaarlijkse 200400 meter wedstrijd. Daar zwommen alle Oceanuszwemmers 400
meter vrijeslag. Het leverde twee
overwinningen op voor Ruben Griffioen (5.05.03, clubrecord) en Jorgos Skotadis.

Baseball bij HSV Thamen
De Kwakel - Op zondag 23 en
maandag 24 mei wordt voor de eerste maal voor Baseball Academies
in Nederland een toernooi georganiseerd. Organisator van het toernooi
is de Koninklijke Nederlandse Baseen Softbal Bond in samenwerking
met de Amsterdam Diamonds. De
Baseball Academies zijn opleiding
instituten voor de Honkbal Talenten
die Nederland bezit. De voorrondes
worden gespeeld op zondag 23 mei
bij vier verschillende honkbalverenigingen binnen de cluster Amsterdam. Dit zijn: Badhoevedorp, Thamen uit De Kwakel, TIW Survivors

uit Diemen en Volewijckers uit Amsterdam. De finaledag vindt plaats
op maandag 24 mei op het terrein
van de Amsterdam Pirates.
De voorronde op zondag 23 mei bij
HSV Thamen aan de Vuurlijn 24 begint om 10.00 uur met een wedstrijd tussen Tsunami en Diamonds
Amsterdaam. De tweede wedstrijd
is om 12.00 uur en dan gaan Diamonds Amsterdam en Scimitars
Midden-Nederland het tegen elkaar
opnemen. De derde en laatste wedstrijd om 14.00 uur tussen Scimitars
Midden-Nederland en Tsunami.
Publiek is van harte welkom.

Volendam wederom te sterk
voor FIQAS Aalsmeer

VZOD 3 kampioen veldkorfbal 2009/2010. Achter; Bea Venema, Lianne Feenstra, coach Gradus van Limpt, Claudia Kunst, Esther Venema, Diana van de
Schilden, Sandra van der Vaart. Voor: Kees van Pelt, Marcel van Soest, Rene
Hensen, Bert van Soest en Kristian van Heemskerk.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD en VZOD 3 kampioen
Aalsmeer - Met nog twee speelrondes te gaan zijn het eerste en
derde seniorenteam van VZOD afgelopen zaterdag vroegtijdig kampioen geworden. Het vlaggenschip,
dat zelf vrij gemakkelijk met 6-12
wist te winnen van Vlug en Vaardig,
werd daarbij geholpen door puntverlies van concurrent Atlantis uit
Mijdrecht. Het derde heeft het kampioenschap dankzij een ruime overwinning op Oranje Nassau met 234 binnengehaald. Niet de eerste ruime overwinning: álle 12 wedstrijden
werden in het voordeel van VZOD 3
beslist. De selectie van VZOD/vdBoon was voorafgaand aan de wedstrijd van afgelopen zaterdag al
dichtbij het kampioenschap door
het verlies van concurrent Atlantis een week eerder. Het was alleen
nog de vraag wanneer ze kampioen
zouden worden. De Kudelstaarters
konden dan ook vrijuit spelen.
Dit resulteerde in een zakelijke, regelmatige overwinning. VZOD was
opnieuw oppermachtig, maar verzuimde om een nog overtuigender eindstand op het scorebord te
brengen. Hierdoor ontspon zich
voor het publiek een minder boeiende wedstrijd. De rust werd ingegaan met een 3-5 voorsprong voor
VZOD/v.d.Boon. Ook in de tweede
helft bleef VZOD redelijk mild voor
Vlug & Vaardig op hun prachtige
nieuwe accommodatie. Het stemde trainer/coach Klaas Bosman tevreden dat in beide vakken goede keuzes werden gemaakt om de
juiste personen in stelling te brengen. Ook de standaardacties leverden de nodige scores op. Het geheel resulteerde in een gemakkelijke overwinning voor VZOD/vdBoon. Opmerkelijk hierbij was het
grote aandeel in de score van Bart

Verheul die 6 van de 12 doelpunten opeiste. De overige doelpunten
werden gemaakt door Willem Mast
(3x), Maurice Klop (2x) en Martijn
Vervark. Ondanks de tevredenheid
over het resultaat was er niet echt
het gevoel een lekkere wedstrijd te
hebben gespeeld. De mededeling
van de voorzitter dat het kampioenschap een feit is door de puntendeling van Atlantis kwam dan ook als
een daverende verrassing. Bij terugkomst op het eigen complex in Kudelstaart bleek ook het derde kampioen te zijn geworden en zo werd
er al dus vroeg voor het einde van
het seizoen spontaan een dubbel
kampioensfeestje gevierd. Coach
Klaas Bosman: “Een knappe teamprestatie om binnen het jaar weer
terug te zijn op het niveau waar
VZOD minstens hoort. Vanaf dag
één bovenaan de ranglijst gestaan
en de hele selectie heeft alle tegenslagen van dit seizoen op een hele
goede manier opgevangen. Daar is
deze welverdiende titel het resultaat
van.” Het tweede van VZOD speelde
ook tegen Vlug & Vaardig maar wist
slechts één punt mee naar huis te
nemen. Ook in deze poule is Atlantis de directe tegenstander. Zij rekenden dit weekend op veilige haven maar moesten óók genoegen
nemen met een gelijkspel zodat de
spanning om het kampioenschap
voortduurt.
De juniorenteams wisten beiden
niet te winnen, waardoor zij een
kampioenschap niet meer in eigen
hand hebben. Bij de jeugd zijn de E3
en F2 nog in de race. De volgende
wedstrijd van het vlaggenschip van
VZOD vindt zaterdag plaats op het
sportcomplex aan de Wim Kandreef 2 in Kudelstaart tegen ESDO uit
Kockengen om 15.30 uur.

VZOD 1 viert het plotselinge kampioenschap.

Schaakcompetitie bij AAS

Ben wint intern kampioenschap
Aalsmeer - In de laatste ronde van
de interne competitie was de strijd
om de eerste plaats nog niet gestreden. Ben de Leur moest Bob Feis
van zich af houden om zich te verzekeren van de eerste plaats.
De kans om eerste te worden liet
Bob niet onopgemerkt langs zich
heen gaan. Ambitieus ving hij de
partij aan en vocht om het initiatief
na een rustige opening. Ben wist
daarbij hoe ver hij kon gaan en liet
zich niet gek maken. Bob beet zich
vast en wist toch een klein voordeeltje te houden. In tijdnood werd er afgewikkeld naar een eindspel waarin
Ben precies had gezien dat de partij
binnen de remise marge bleef. Met
de remise was de strijd om de eerste plaats beslist. Henk Noordhoek
had de grootste kans om de derde
plek voor zich op te eisen. Daarvoor
moest hij winnen van John van der
Hoeven, een resultaat dat op papier
zeker tot de mogelijkheden hoorde. John is zich echter door de harde AAS-leerschool aan het vechten
en liet niet zomaar de kaas van zijn
brood eten, Henk moest flink aan de
bak. Uiteindelijk bleek de ervaring
van Henk toch net de doorslag te
geven. Hij had net wat verder gekeken waardoor John niets anders
restte dan materiaal te geven. De
technische klus was daarna wel aan
Henk besteed. Er vond ook nog een
inhaal partij plaats voor het AAS Semi Open Kampioenschap. In deze
partij, die voor de podium plaatsen
overigens niet meer van belang was,
wist Marco de Groot te winnen van
Henk van Leeuwen.

Marco speelde in het middenspel
bekwaam op de zwaktes in Henk’s
stelling. Uiteindelijk moest er ergens
een gaatje vallen en Marco was er
als de kippen bij om hiervan te profiteren.
Open snelschaaktoernooi
Vrijdag 21 mei vindt wederom een
open snelschaaktoernooi plaats in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Mocht u willen kennismaken
met schaken is dit een uitgelezen
kans! U zult het dan in een gezellige sfeer op nemen tegen de Azen,
die uw sterke (maar ook de zwakkere) kanten in uw spel zullen roemen en verbeteren. Mocht u door
dit toernooi (vrijblijvend) kennis met
het schaakspel en met AAS willen
maken, bent U vanaf 20.00 uur van
harte welkom! U kunt natuurlijk ook
altijd contact opnemen voor meer
gegevens met AJ Keessen, tel. 0297324459, Henk Noordhoek, tel. 0297268954 of www.aas.leisb.org.
Ben de Leur wint de interne competitie van schaakclub AAS.

geeft de overwinning geen moment
meer uit handen. FIQAS/Aalsmeer
weet nog op twee punten terug te
komen tot 22-20, maar daarna komt
Volendam weer op stoom en loopt
snel weer uit tot een voorsprong
van acht punten. De laatste minuten worden op het scherpst van de
snede gespeeld, maar echt gevaarlijk kan FIQAS/Aalsmeer niet meer
worden. Volendam wint met 30-25.
“Een verdiende overwinning”, aldus
Martin Vlijm, coach van KRAS/Volendam. “Wij waren gewoon de betere ploeg. FIQAS/Aalsmeer komt
nog wel een paar keer terug, maar
dat had ook te maken met slordigheden aan onze zijde. Maar over
het geheel heeft de ploeg het goed
gedaan. Dit geeft ons veel vertrouwen op weg naar de landstitel.” Voor
KRAS/Volendam betekent de beker
de derde prijs dit seizoen.
Eerder wonnen zij de Supercup en
de BeNeLiga. Het team uit Volendam maakt ook nog kans op de vierde prijs, de landstitel.

Foto: Don Ran

Gert Jan de Graaf winnaar
dertiende Smit toernooi
Aalsmeer - Donderdag 13 mei is
op de midgetgolfbaan in de Beethovenlaan voor de dertiende maal
gestreden om de wisselbeker en de
drie bekers die beschikbaar zijn gesteld door de firma Smit. Deze firma,
die bekers maakt en verkoopt, is al
13 jaar sponsor van dit toernooi. Negentien deelnemers verschenen om
10.00 uur ’s-morgens aan de start
om te kijken wie het minste slagen
nodig had om de drie rondjes te volbrengen.
Vorig jaar werd de wisselbeker nog
gewonnen door Marrie Bonhof met
een mooi totaal van 90 slagen over
de drie ronden, zij sloeg toen drie
keer 30. Er was dit jaar niemand die
echt flitsend van start ging. De eerste ronde werd er helemaal geen
rondje onder de 30 slagen gespeeld. Els van der Stroom en Gert
Jan de Graaf lagen na de eerste ronde op kop met een rondje 30, op de
voet gevolgd door Ramon Craane
en Hans Reijerkerk met beide een
ronde van 31. Els en Gert Jan gaven
elkaar geen duimbreed toe, want
zij produceerden de tweede ronde
weer beide een totaal van 30. Ramon Craane volgde in hun kielzog
na twee keer een ronde van 31 slagen. Intussen was Ria Paarlberg ook
in de buurt van de beide leiders van
het tussenklassement gekomen. Zij
stond na twee ronden ook op 62 slagen na rondjes 33 en 29. Hans Reijerkerk was inmiddels weggezakt
naar de middenmoot, na een slechte ronde van 37.
De derde ronde zou dus weer spannend en allesbepalend worden. Ria
wist de spanning nog flink wat op
te voeren door de laatste ronde een
grandioze score van 27 neer te zetten. Al met al dus een prachtig eindresultaat van 89 slagen over de drie
ronden en een goede kans op de
wisselbeker.

Om te kunnen winnen moesten zowel Els als Gert Jan dus hun beste ronde van de dag neerzetten.
De elfde speler die binnen kwam
was Ramon. Hij kwam binnen met
een uitstekende score van 28. Met
een totaal van 90 slagen stond hij
dus voorlopig op de tweede plaats
achter Ria. Drie spelers na Ramon
kwam Gert Jan aan op baan 18. Na
deze laatste baan te hebben geslagen bleek hij 28 te hebben geslagen, dus 88 slagen in totaal en voorlopig op de eerste plaats. Twee spelers later kwam Els binnen met weer
een goede ronde van 30 slagen.
Echter, niet goed genoeg voor de
winst en dus zelfs niet goed genoeg
voor de tweede plaats.
De laatste speler van de dag, Machiel Meijer, wist er nog een totaal
van 93 slagen uit te persen (32, 32
en 29) en bezette daarmee een vijfde plaats in het eindklassement. Els
en Ramon kwamen dus beide op 90
slagen uit en een barrage moest de
beslissing brengen wie van de twee
met de derde beker naar huis kon
en wie er met lege handen naar huis
zou gaan.
Na maar liefst dertien(!) banen te
hebben gespeeld besliste Ramon
de strijd in zijn voordeel en ging met
de derde prijs naar huis. Ria werd
dus tweede en Gert Jan de Graaf
mag het komende jaar de wisselbeker voor het Smit toernooi mee
naar huis nemen. Henk van Doorn
ging met de aanmoedigingsprijs
naar huis.
Met een totaal van 124 kwam hij
uit op het hoogste totaal. Echter, na
ronden van 45 en 44 wist hij de dag
op schitterende wijze af te sluiten
met een 1 op de achttiende baan.
Hij sloeg daarmee een nieuw persoonlijk record van 35. Al met al
weer een leuk toernooi met goede
resultaten.

De Dijkers winnen 25ste RABO
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Na 116 voetbalwedstrijden zijn dit jaar de Dijkers met
de wisselbeker van het RABO Stratentoernooi naar huis gegaan. De
halve finalewedstrijden zijn gespeeld door We zijn er weer bij tegen de Swalbes en ’t Sfeerteam tegen de Dijkers. We zijn er weer bij
en de Dijkers wonnen beide met 10 en stonden dus tegenover elkaar
in de finale. Deze wedstrijd eindigde
in een gelijk spel, maar is uiteindelijk met strafschoppen beslist in het
voordeel van de Dijkers. De strijd
om de derde en vierde plaats is gewonnen door ’t Sfeerteam. De Swalbes eindigde dus als vierde. De Fairplaycup is gewonnen door Bikkel en
Snikkels. De dinerbon is gevallen op
nummer 913 wit. Het was weer een
geslaagde sportieve dag waar meer
dan 1150 spelers en bezoekers op
het RKDES terrein aanwezig waren. Natuurlijk kan dit toernooi al-

leen slagen dankzij vele vrijwilligers
en ook deze vijfentwintigste editie
is mede door alle helpende handen
prima verlopen. Tijdens het toernooi
is Piet Donicie benoemd tot Lid van
Verdienste. Net als Piet Donicie helpen Jan Spring in ’t Veld en Jan Zethof al 25 jaar mee om dit toernooi
tot een geslaagd feest te maken. Zij
werden bedankt met een bloemetje. De organisatie bedankt iedereen die op eniger wijze heeft bijgedragen om deze dag tot een succes
te maken. Piet Donicie stopt overigens na 35 jaar als wedstrijdsecretaris van het seniorenvoetbal. Ook
stopt hij met het keuren van de velden op zondag en de scheidsrechtersorganisatie. Zeer terecht is hij
benoemd tot Lid van verdienste. Gelukkig gaat hij wel door met het mede organiseren van het stratentoernooi, net zoals Jan Zethof en Jan
Spring in ’t Veld.

