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Diverse activiteiten tot en met zaterdag
Dinsdagavond waren tijdelijk even de hekken verdwenen bij de Barendebrug in de Dorpsstraat, er werd gelijk weer gebruik gemaakt van deze route in het centrum, door zowel fietsers als auto’s.

Afsluiting van Dorpsstraat duurt
langer door aanpak Barende brug
Aalsmeer - Gelijktijdig met de rioleringswerkzaamheden in de Dorpsstraat was het de bedoeling om de
bovenbouw van de Barende brug,
een gemeentelijk monument, te restaureren. Vorige week is de bovenbouw al van de brug afgehaald. Bij
een grondige inspectie van de onderbouw is nu gebleken dat het opknappen van de Barende brug langer gaat duren dan gepland. De
fundering van de brug is door het
vele (bouw)verkeer harder dan verwacht achteruit gegaan. Om geen
risico te lopen en de brug op korte termijn veilig te maken voor alle
verkeer, is gekozen voor de aanleg
van een tijdelijke stalen brugconstructie. Reconstructie van de brug
zou langere tijd in beslag nemen en
de bereikbaarheid van het Dorp en
andere werkzaamheden te veel belemmeren. De extra werkzaamheden aan de brug hebben consequenties voor de openstelling van
de Dorpsstraat. De Dorpsstraat zal
hierdoor drie weken langer gesloten
zijn. De Dorpsstraat is vanaf 6 juni
weer open. Het Dorp uitrijden kan
via het Praamplein en de Rozenstraat. De werkzaamheden aan de
Van Cleeffkade zullen starten als de

werkzaamheden aan de Dorpsstraat
afgerond zijn.
Herinrichting Van Cleeffkade
Vanaf 6 juni tot en met 2 september wordt de Van Cleeffkade heringericht. Het deel tussen de N201
en de brug over de Veilingsloot blijft
een 50 kilometer per uur weg en
krijgt vrij liggende fietspaden en een
nieuwe asfalt rijbaan. Het deel vanaf de brug over de Veilingsloot tot
aan de Marktstraat wordt ingericht
als 30 kilometer zone. De fietsers rijden hier weer op de rijbaan samen
met het overige verkeer. Op de rijbaan komen gebakken klinkers, net
zoals in de Dorpsstraat. Beide delen krijgen nieuwe openbare verlichting en groenvoorzieningen. Helaas kunnen de bomen en planten
in verband met het plantseizoen pas
in het najaar worden geplant. Om
veilig te kunnen werken en de uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te
houden wordt de Van Cleeffkade
tussen de Marktstraat en de N201
volledig afgesloten voor al het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de Stationsweg, Stommeerweg, Zwarteweg en N201. De
inrit van Crown Business Studio’s

Energieweek start met bijeenkomst

Energiezuinig maandag
in het gemeentehuis!
Aalsmeer - Duurzaamheid is alomtegenwoordig: energiezuinige auto’s, bomen planten in ruil voor een
vliegreis, duurzame verlichting. Het
wordt alleen maar leuker als duurzaam ook goedkoper betekent. Met
dat idee organiseert de gemeente maandagavond 23 mei een bijeenkomst waar Aalsmeerse ondernemers vertellen hoe zij duurzamer
en goedkoper werken. Wat dacht u
van een papierloos kantoor, gezuiverd waswater, warmte- en koudeopslag en energiezuinige tl-balken.

Elders in de krant het volledige programma over de energieweek die
aanstaande maandag van start gaat
in de gemeente en op zaterdag 28
mei feestelijk wordt afgesloten met
een energiemarkt met allerlei activiteiten voor jong en oud in en rond
het gemeentehuis op het Drie Kolommenplein.
De energiezuinige maandagavond
is aanstaande 23 mei van 19.45 tot
21.30 uur in het gemeentehuis en is
voor iedereen toegankelijk.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

is tijdens deze werkzaamheden ook
afgesloten. Verkeer van en naar de
Crown Business Studio’s moet tijdens de werkzaamheden gebruik
maken van de ingang aan de Weteringstraat. De omleidingroutes zullen worden aangegeven met borden. Ook de lijnbussen rijden anders dan gewend. Zij rijden vanaf het busstation aan het Hortensiaplein niet meer via het dorp naar
de N201, maar gaan daar meteen de
N201 op. Langs de N201. De halte
Dorpsstraat blijft gewoon beschikbaar. Voor meer informatie over de
herinrichting kan gekeken worden
op de website van de gemeente.

14-Jarige deelt
klappen uit
Aalsmeer - Vier aangiftes zijn binnen gekomen afgelopen week bij
de politie over mishandeling op het
fietspad langs de N201 tussen Uithoorn naar Aalsmeer. De vier fietsers waren allen geslagen in het
gezicht door een tegemoet komende fietsster. Een 14-jarige jongedame uit Mijdrecht is hiervoor aangehouden. De dame heeft bekend de
klappen uitgedeeld te hebben.

1911 - 2011

100-jarig bestaan
Arzberg servies

6 = 5 aktie
model Tric
6 gelijke artikelen = 5 beTAlen
Bij gecombineerde decoren is
het voordeligste decor gratis!

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.
Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
in het www.centennial.nu
Grand Café van Centennial

Aalsmeer - Het is de Week van de
Amateur Kunst en afgelopen zaterdag 14 mei was de feestelijke opening van deze week vol muziek,
dans, theater, kunst en workshops.
Bij de Binding in de Zijdstraat werd
met muziek van de Djembe-beesten
en het dwarsfluit-ensemble van docente Judith Glasbeek van De Hint
gestart. Met rood-wit lint waren alle
deelnemers met elkaar verbonden
en allen hadden zich in rode met
zwarte kleding gehuld.
Vanaf de Binding liep de stoet verder de Zijdstraat in, om op de hoek
met de Weteringstraat publiek vervolgens te laten genieten van de
trompet spelende broertjes Kaaijk
en van accordeonist Cor Trommel met leden van smartlappenkoor Denk aan de Buren. Ook werd
hier een gedicht voorgelezen door
dorpsdichter Marcel Harting. Bij
molen De Leeuw werd de Week van
de Amateur Kunst tot slot officieel
geopend met een flashmob onder
leiding van Marielle Buskermolen. In
de Zijdstraat kan overigens nog tot

en met aanstaande zaterdag 21 mei
genoten worden van allerlei schilderijen, beelden en andere kunstuitingen van inwoners. En er zijn nog tal
van activiteiten, waaronder openbare repetities bij het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart, Jong Sursum en Sursum Corda en het Bindingkoor op vrijdag 20 mei. Verder
toneelavonden op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei door Toneelvereniging Kudelstaart en op zaterdag 21
mei in De Hint in de J.C. Mensinglaan een Play-in voor de jeugd en
creatieve workshops voor kinderen
en volwassenen bij De Werkschuit
in de Baccarastraat.
De feestelijke afsluiting van de
Week van de Amateur Kunst is aanstaande zaterdag in de burgerzaal
van het gemeentehuis van 15.00 tot
18.00 uur met een concert, voorlezen gezamenlijk gemaakt verhaal,
exposities van de fotoworkshop in
Bacchus en van foto‘s en gedichten
van inwoners. Ook wordt een impressie van de kunstweek gegeven.
Iedereen is van harte welkom.

Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis

U bent dus van harte welkom
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda

Geen krant
OntVanGen?

Oosteinderweg 243 te Aalsmeer tel. 0297-388144 www.centennial.nu
Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn Machineweg
Ook kunt u zich melden bij de ingang dan wordt uw wagen geparkeerd
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

en deze wordt
dan nabezorgd.

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

HET GAAT WEER SNEEUWEN

Eigen technische dienst
-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

Verleng het plezier
Aalsmeer 1-IJFC 1 van
uw favoriete bank

Zaterdag speelt Aalsmeer 1 het eerste duel
in de nacompetitie tegen IJFC uit IJsselstein.
Ondersteun de plaatselijke trots voor
promotie naar de eerste klasse!

Kleurige, veelzijdige opening
Week van Amateur Kunst

Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap,
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud van alles wat zo vertrouwd is!

www.profiletyrecenter.nl

WILT U OOK WINTERBANDEN KOMENDE WINTER?

KOOP DAN NU AL UW WINTERBANDEN!

Onze verwachting is opnieuw (grote) schaarste aan winterbanden komende winter. Vorige winter
zagen we dit: er waren of helemaal geen winterbanden meer te krijgen of alleen tegen woeker
prijzen. Koop daarom nu alvast uw Vredestein of Dunlop winterbanden online, dan bent u verzekerd
dat u winterbanden heeft tegen een scherpe prijs.
U kunt de winterbanden uitsluitend via onze webshop kopen op www.profiletyrecenter.nl
Deze voorverkoop geldt alleen voor Vredestein en Dunlop winterbanden.

AANVANG 14.30 UUR

SPORTPARK V.V. AALSMEER
DREEF 1 1431 WC AALSMEER

ABO
Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
Nieuw-Vennep, Pondweg 2
T 0252 62 11 22
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag 22 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst 10u. met Martijn Piet. Crèche,
peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Dienst om 10u. met Sven Leeuwesteyn. Speciale dienst voor de
kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten 10u. en 16.30u.
vg. ds. W.J. Plantinga.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst 10u. met ds.
Liesbet Geijlvoet. Extra collecte:
doopsgezind Wereldwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. J. Eveleens uit
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. F.C. de Ronde uit
Koudekerk aan de Rijn.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
ds. N. Raatgever uit Ede en 17u. bijzondere dienst, ds. E.J. Westerman.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.
Zondag 10u. ds. A. van Vuuren
en 18.30u. ds. G.D. Kamphuis uit
Amersfoort.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. tentdienst i.v.m. feestweek, ds. J. van Veen en 18.30u. ds.
K. Muller.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. zorgcentrum Aelsmeer, woordcommunieviering, ds. A. Blonk. Zaterdag
17u. Kloosterhof, woordcommunieviering, ds. N. Kuiper. Zondag om
10.30u. Karmelkerk, dienst o.l.v. parochianen. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Tentdienst om 10u. met ds. J. van
Veen i.v.m. feestweek. Om 10.30u.
Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst om 10u. met R. Poesiat
m.m.v. mannenkoor H’meer.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. woordcommunieviering met ds. A. Blonk
m.m.v. dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 23 mei 20u.
met pastor Bert Piet.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Koffieochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 24 mei is alweer de laatste koffieochtend van
dit seizoen. De ochtend begint om
tien uur, maar vanaf half tien staat
de koffie klaar in gebouw Irene aan
de Kanaalstraat. Spreekster is Willy
Bakker Huizinga, schrijfster van het
pas uitgekomen boek ‘Kom gerust
eens langs’. Haar onderwerp is ‘Eenzaamheid’. Een onderwerp waar, zoals zij zelf zegt, een taboe op rust.
Kom gerust luisteren, iedereen is
welkom!

Literaire avond
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 25 mei
wordt van 9.30 tot 11.30 uur weer
een inloop en ontmoeting gehouden in Oost-Inn. Bezoekers kunnen ook meedoen met het quilten. ’s Avonds wordt van 19.30 tot
21.30 uur een literaire avond georganiseerd. Mevrouw A. Cats-Tolk uit
Mijdrecht komt vertellen over ‘Vrouwen in de literatuur door de eeuwen
heen’. Iedereen is van harte welkom.
De Oost-Inn is te vinden in De Mikado aan de Catharina Amalialaan
66, ingang bibliotheek. Voor meer
informatie: 0297-345413 of kijk op
www.oosterkerk.info.

Broedse kippen op eendenei
Aalsmeer - Sinds zo’n 1,5 jaar heeft
de familie Kroon in de Schoolstraat
een tamme woerd, Dirk, is hij genoemd en nagenoeg de hele buurt
kent hem. Nu kreeg de familie twee
weken geleden van een buurmeisje een bevrucht eendenei. Had ze
gekregen van haar lerares, met de
vraag: “Kan Dirk deze uitbroeden?”
De familie heeft verteld dat het niet
zal gaan, daar denken de kippen

anders over. “Die dag hadden we
wel een broedse kip, die het ei wilde
warm houden. De dag daarop hadden we ineens drie broedse kippen
die nu vol ijver het ei en elkaar aan
het uitbroeden zijn. We houden ons
hart vast voor als het eendje straks
te water gaat”, laat de familie Kroon
tot slot weten. Het is inderdaad niet
te hopen dat de kippen er achter
gaan...

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Ook Gied ten Berge, de socioloog
die publiceerde over de religieuze
achtergronden van het conflict, zal
deze avond een ruw beeld schetsen
van de verschillen en geschillen onder de Christenen, de Moslims en
de Joden en verbanden leggen met
de huidige situatie in het conflictgebied Israël en Palestina. Tegen deze
achtergrond wordt het wonderbaarlijke karakter van de vredesinitiatieven nog verrassender.
Reden om de kennismaking met de
Klezmer band nader te ontwikkelen
door te luisteren en, voor de liefhebbers, te dansen.
Kom ook uw/jouw kennis van Israël en Palestina vergroten. De bijeenkomst is in de Bindingzaal van
de kerk, Zijdstraat 55, en begint om
19.45 uur.

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Rastraat in Kudelstaart: Zilvergrijze gecastreerde kater van 8,5
jaar. Hij heet Fabiyan en is een blauwe Rus. Is vrij klein voor een
kater en heel fijntjes.
- Bakboordstraat, in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater
met een beetje wit.
- Aalsmeerderdijk in Oude Meer: Zwangere cyperse poes van 3 jaar.
Ze heet Pierk.
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty, een lapjespoes met veel wit.
Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit
puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Weteringplantsoen, Centrum: Otto, magere rood gecastreerde kater van 16 jaar oud met blauw bandje om. Heeft in rechteroog
naast pupil een zwarte stip.
- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren.
Naam is Snuf, konijn is tam.
Gevonden:
- Noordpolderweg: Wit, jong katje met grijze vlekken.
- Bachlaan, Hornmeer: Zwart/roest bruine kat met witte bef en witte rechter achterpoot. Heeft een zwarte streep over zijn rug en een
pluimstaart.
- Legmeerdijk, bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje op
de borst.
- Jupiterstraat, Hornmeer: Wit konijntje, Pooltje.
Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren.
- Puppies. Kruising Labrador/Rhodesian ridgeback. Een kortharige
middelgrote hond. Deze hondjes zijn lief voor kinderen en kunnen
bij katten. Zijn nu 9 weken.

Waar is kater
Tijgertje?
Aalsmeer - Sinds 24 april wordt kater Tijgertje vermist. Het dier woont
op de Uiterweg en is pas 1 jaar oud.
Tijgertje is grijs gestreept en heeft
een witte nek en witte pootjes. De
kater is gechipt, het nummer is
985170000, 770963. Tijgertje wordt
erg gemist door zijn bazin. Wie de
kat heeft gezien wordt verzocht te
bellen naar 06-49295157.

Bijeenkomst in het Dijkhuis

Seniorenraad in Oude Meer
Oude Meer - De Seniorenraad
komt naar Oude Meer op donderdag 26 mei. De Seniorenraad is het
kennis- en adviescentrum voor senioren in Haarlemmermeer. Mede door uw kennis, rapportage en
overleg met belanghebbende organisaties wordt het ouderenbeleid
vorm gegeven. Bij een bezoek wordt
veel aandacht gegeven aan voorlichting en tips voor verbetering van
de informatie van de vaak complexe
openbare organisaties. Onderwerpen die aandacht hebben zijn onder andere zorgverlening, openbaar
vervoer, wonen, veiligheid, en milieu. Hierover worden ouderen in het
eerste deel van de bijeenkomst helder geïnformeerd. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst kunnen
bezoekers vragen, opmerkingen en

suggesties kwijt. Niet alleen luisteren naar opmerkingen vindt de Seniorenraad van groot belang, nog
meer het daarnaar handelen en
oplossen van de gevraagde kwesties. Hiervan wordt een rapport gemaakt, en dat wordt verzonden aan
alle aanwezigen, de gemeente en
belanghebbende organisaties, zoals politie, woningcorporaties en
stichting Meerwaarde. Iedereen die
verbetering van de leefbaarheid in
het dorp een warm hart toedraagt,
wordt door de Seniorenraad welkom geheten. Koffie en thee staan
klaar. De bijeenkomst is van 13.30
tot 16.00 uur en wordt gehouden in
het Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk
77. Wilt u meer weten? Bel gerust
mevrouw Bierman van het secretariaat: 023-5642337.

OSA en Doopsgezinde Gemeente
voor Stichting Yanti in Indonesië

bRANdwEER
& pOLITIE

Vredesinitiatieven Palestina
en Israël in Bindingzaal
Aalsmeer - In de Doopsgezinde
kerk wordt op woensdag 25 mei een
muzikale en interessante avond georganiseerd.
De avond wordt geopend met muziek van de Klezmer band ‘Di Grine Hartski’. Daarna is het woord
aan Cocky de Graaf. De ervaringsdeskundige uit Amsterdam heeft tijdens haar reizen in Israël en Palestina bijzondere ervaringen opgedaan
waarvan ze de aanwezigen deelgenoot zal maken.
Ervaringen die een actueel licht
werpen op wat zich in de dagelijkse
omgang tussen Palestijnen en Israeli’s afspeelt. Bovendien wordt een
beetje inzicht gegeven in de talrijke
vredesinitiatieven die worden ontwikkeld door zowel de Israëliërs als
de Palestijnen.

Is uw huisdier
zoek?

Zonnige dagtocht PCOB
Aalsmeer - Op 11 mei vertrokken
52 leden van de PCOB voor een
dagtocht. Het weer was prachtig.
Kon niet beter. In Oud-Alblas was
de koffiestop met gebak. Genietend
van de natuur en de zon werd hiervan genoten..Na alle molens op de
Kinderdijk bekeken te hebben (19
stuks) werd de tocht voortgezet
richting Leerdam. Hier lag de boot
al op de groep te wachten. De lunch

aan boord was voortreffelijk en
daarna allen weer op het dek, genietend van de prachtige omgeving.
Terug in Leerdam werd een bezoek
gebracht aan de glasblazerij van
het Nationaal Glasmuseum. Daarna ging de bus, via het Groene Hart,
richting Leimuiden waar ieder genoot van het diner. Zoals één van de
gasten verwoordde: “Het was een
dag met een gouden randje.”

Aalsmeer - Inwoners van de gemeente kunnen bij de stichting Onwikkelings Samenwerking Aalsmeer
subsidie aanvragen voor projecten
in ontwikkelingslanden waarvoor zij
een inzamelingsactie hebben gehouden. Tijdens de bazaar, die in
november 2009 in de kerk van de
Doopsgezinde Gemeente is gehouden, was de stichting Yanti in Indonesië één van de goede doelen die
een percentage kreeg van de opbrengst. Voor dit project werd ook
subsidie aangevraagd bij de stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer. En de subsidie is toegekend. Zo kon in totaal 3.648 euro
naar de stichting Yanti worden overgemaakt. De bazaaropbrengst van
1.842 euro is verdubbeld door OSA.
De stichting Yanti is een Nederlandse stichting, opgezet in 1995 door
Jolanda Oudshoorn, die als een
maatschappelijk werkster geruime
tijd verbonden was aan een tehuis
voor straatjongens. Voor meisjes
was er nog geen voorziening, totdat
Jolanda Yanti ontmoette. Yanti leefde op straat zonder opleiding, en
zonder uitzicht op een toekomst, zoals velen met haar. Nu is er dus ook
een opvanghuis voor straatmeisjes,
opgezet door Jolanda Oudshoorn en
financieel mogelijk gemaakt door de

stichting Yanti. De stichhting Yanti zorgt ervoor dat vanuit Nederland
het reilen en zeilen van dit huis financieel mogelijk is. In het opvanghuis krijgen de meisjes allereerst
onderdak en voeding. Maar daarnaast gaan zij ook naar school en
krijgen de mogelijkheid om een opleiding te volgen naar hun mogelijkheden. Ook kunnen zij doorstromen
naar het ‘productiehuis’, waar zij allerlei handvaardigheidtechnieken
leren. De producten, die worden gemaakt, zijn bestemd voor de locale
toeristenmarkt en voor de verkoop
in Nederland. Onder bepaalde voorwaarden wordt ook financiële ondersteuning gegeven aan diegenen
die een eigen bedrijfje willen beginnen. Momenteel worden 37 meisjes en jonge vrouwen geholpen, variërend van basisonderwijs tot beroepsopleiding. De stichting Yanti geeft deze meisjes een kans om
zich een plekje te verwerven in de
samenleving waar zij zich zelfstandig verder kunnen ontplooien en
een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen.
Van het mooie bedrag dat de Doopsgezinde Gemeente en de stichting
OSA naar stichting Yanti stuurden,
kunnen vijf kinderen zes jaar onderwijs krijgen.
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officiële mededelingen
het loket Wonen, Welzijn en zorg is
oP 31 mei gesloten

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. 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 24 mei en 7 juni 2011.
gemeente-info oP Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicePunt beheer en uitvoering
Provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

• Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg gesloten in de gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn. Tevens is het telefonisch spreekuur
op deze dagen ook gesloten.
geWijzigde oPenstelling
Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele
dag gesloten:
• Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 3 juni

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 256, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Diverse locaties, het bijblazen van glasvezelkabels
in bestaande infrastructuur;
• Einthovenhof 14, het vergroten van de woning;
• Gerberastraat 2, het melden van brandveilig gebruik;
• Kastanjelaan 8, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
• Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 247, het aanleggen van tijdelijke
beachvolleybalvelden;
• Spoorlaan hoek Linnaeuslaan, het plaatsen
van een reclamebord.
Verleende monumentenvergunning

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.

Drank- en horecavergunningen;
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Horecavergunning: sportkantine “De Waterlelie”, Dreef 7
Verzonden 17 mei 2011
• Horecavergunning: “De Stoute Schoen”,
Kudelstaartseweg 222
Verzonden 17 mei 2011
Wet algemene bePalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Hadleystraat 61, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 166, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Machineweg 302-304, het slopen van meerdere
gebouwen;
• Mijnsherenweg 18, het vergroten van de woning;
• Oosteinderweg/Machineweg, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Oosteinderweg 3-5, het kappen van een boom;
• Ophelialaan 66, het kappen van een boom;
• Ophelialaan 230, het wijzigen van het gebruik;
• Stationsweg 6, het kappen van twee bomen;
• Stommeerweg 49, het plaatsen van twee dakkapellen;
• Zwarteweg 9, het vergroten van de woning.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, 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.

Een monumentenvergunning, 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,
handhaving en dienstverlening, 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.

• Zwarteweg 101, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 mei 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Publicatie melding artikel 8.40
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een
melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: VTOC Fokker
Adres
: Van Cleeffkade 15
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 10 mei 2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
Week 20
t/m 20 mei Concept woonvisie;
t/m 25 mei Ontheffing sluitingstijd: Café de Praam op
21 en 22 april 2011 tot 04.00 uur, op 24 en 25
april 2011 tot 05.00 uur, op 2 en 3 juni 2011
tot 05.00 uur, op 12 en 13 juni 2011 tot 04.00
uur, op 1 en 2 september 2011 tot 03.00 uur;
t/m 27 mei Evenementenvergunning: Geraniummarkt op
7 mei 2011 van 09.00-17.00 uur;

t/m 27 mei Evenementenvergunning: Zomerbraderie
winkelcentrum Kudelstaart op 29 juni 2011
van 14.00-21.00 uur;
t/m 29 mei Bekendmaking Besluit financiële
tegemoetkomingen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning van G2,
het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
2011 (versie 2);
t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie
Gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest,
Raadhuisplein op 30 april 2011;
t/m 2juni Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
van 7 op 8 mei, en van 20 op 21 mei 2011
tot 02.00 uur;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht
Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011
van 18.00-08.00 uur, na 03.00 uur mogen er
geen bezoekers meer worden toegelaten;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Organisatie
Avondvierdaagse Kudelstaart, wandelavondvierdaagse Kudelstaart van
20 t/m 23 juni 2011;
t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum
Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen G. den
Hertoglaan, 4 mei 2011 tussen 14.00-16.00
uur t.b.v. onthulling gedenkteken;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen Schoolstraat,
14 mei 2011 tussen 09.00-13.00 uur tbv
hijswerkzaamheden;
t/m 3 juni Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, tijdens
Koninginnedag;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning: Snackbareethuis “De Ruif”, Kudelstaartseweg 261-B;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Carnivoor”, Ophelialaan 102;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Wandelavondvierdaagse Aalsmeer van 6 t/m 9 juni 2011;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
G. den Hertoglaan/H. Buismalaan op 18 juni
2011 van 16.00-23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
Sportlaan op 9 juli 2011 van 16.00-23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Jordaanse avond,
Ophelialaan op 16 juli 2011 van
20.00-01.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Triathlon Aalsmeer,
Hornmeer op 28 augustus 2011 van
09.00-16.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Feestweek,
Praamplein van 4 september t/m
11 september 2011;
t/m 14 juni Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring
onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 15 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 15 juni Plattegrondbesluit marktterrein;
t/m 24 juni Kennisgeving besluit wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
t/m 29 juni Horecavergunning: sportkantine
“De Waterlelie”, Dreef 7;
t/m 29 juni De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222.
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 24 juni 2011
• Oosteinderweg 215, monument,
het aanbrengen van geluidsisolatie.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Bijeenkomst hondentrainers
ANBO Aalsmeer Mokum in
Aalsmeer - De Gehoorzame Huishondschool Aalsmeer organiseert
op woensdag 25 mei een informatieavond voor mensen die belangstelling hebben voor de vrijwilligersfunctie van hondentrainer.
De Gehoorzame huishondschool
Aalsmeer is in september 2009 weer
gestart en inmiddels een groot succes. Daarom is de school op zoek
naar vrijwilligers voor de functie (aspirant) hondentrainer.
Het doel van een Gehoorzame huishondschool is om de baas te begeleiden bij de (her)opvoeding van zijn
of haar hond.
Na een opleiding en inwerkperiode geven de trainers wekelijks les aan groepen van maximaal tien personen. De Dieren-

bescherming biedt, naast een geweldige en zinvolle hobby, bij gebleken geschiktheid een trainersopleiding aan. Daarnaast ontvangen trainers een onkostenvergoeding. Min. 21 jaar oud en geïnteresseerd? Opgeven kan: hondenschool.aalsmeer@quicknet.nl of bel op
werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur
naar 0297-343618. Buiten deze uren
kan de voicemail ingesproken worden. Van (aspirant)hondentrainers
wordt verwacht dat zij beschikken
over een hond. De bijeenkomst op
25 mei begint om 20.00 uur. Nadere informatie, zoals de locatie, wordt
na aanmelding vermeld. Meer informatie is te vinden op de site:
w w w . h o n d e n s c h o o l a a l s m e e r.
dierenbescherming.nl.

Slechtvalken bestuderen
in watertoren zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei stelt
de werkgroep Slechtvalken in samenwerking met stichting Aalsmeer
2000, het publiek in de gelegenheid om de watertoren te bezoeken en wat meer over de bewoners
boven in de toren te weten te komen. De toren beklimmen is uiteraard nog niet mogelijk, maar op de
begane grond zullen leden van WSA
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, uitleg te geven, etc. Er zullen ook computerschermen staan
waarop te zien zal zijn wat er zich op
dat moment boven in de toren afspeelt. Bovendien worden buiten op
de parkeerplaats tussen de Zwarteweg en de Watertoren enkele teles-

copen opgesteld waarmee de buiten de kast op de watertoren bivakkerende Slechtvalken kunnen worden gespot. De open dag begint om
13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. In
de watertoren is er tevens gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en/of koek. De jonge Slechtvalkjes groeien als kool overigens, aanstaande zaterdag zijn ze drie weken oud en volgens de werkgroep
de ideale leeftijd om ze van een ring
te voorzien. In de ochtend voor de
open dag zullen de jongen worden
geringd. Geprobeerd wordt om opnames daarvan (foto’s en mogelijk
ook filmpjes) nog diezelfde middag
te tonen.

Aalsmeer - Op de dag van de belangrijkste voetbalwedstrijd van het
jaar ging een groep van 17 ANBO
leden naar de stad van het strijdtoneel. En dat was goed te merken.
Overal in de binnenstad wandelden
grote en kleine groepen Ajax supporters en met deze entourage was
Amsterdam extra gezellig. Maar de
ANBO groep kwam niet voor het
voetbal gebeuren, maar wel om
door twee gidsen rondgeleid te worden in de historische binnenstad. En
het was deze keer niet de gebruikelijke Jordaan, maar vooral het veel
oudere historische centrum dat uitgebreid aandacht kreeg van de uiterst deskundige gidsen. De wandeling begon bij het restaurant van

het Amsterdam Museum (voormalig
Historisch Museum) waardoor vroegere weeshuizen en bekende woonoorden als het Begijnhof al direct de
route markeerden. Een bijna onbekende steeg met de leuke naam
‘Gebed zonder End’ ging vooraf aan
de Nes waarna de Lommerd oftewel
de Bank van Lening de volle aandacht kreeg. Via de grachten aan
de Oude Zijde werden op de drie
grachten diverse oude gebouwen
bekeken. Ook het Waterlooplein en
de Nieuwmarkt kwamen aan bod.
Na twee en een half uur kwam er
voor beide groepen een einde aan
de boeiende excursie direct tegenover de oudste stadspoort, tegenwoordig De Waag geheten.
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AGENDA

Vrijdag en zaterdag in Bacchus

Rock van Saint Rooster
en jazz van B Trio Plus
Aalsmeer - Vrijdag verzorgt de
band Saint Rooster een optreden tijdens Bacchus da Musica in het culturele café in de Gerberastraat. Saint
Rooster is een driemanformatie met
haar basis in de classic rock. Stoere rock´n roll met invloeden van onder andere The Black Crowes, Herman Brood, Cream en the Cult. Saint
Rooster is begin 2010 door de drie
leden opgericht. Na jaren in diverse
bands te hebben gespeeld, spelen
de heren nu hun eigen songs. Harry Meijer is de solide groovemotor
van de band. Als drummer van de
bluesband Little Boogie Boy heeft
Harry al met talloze buitenlandse bluesmuzikanten opgetreden.
Pjotr Neering neemt het baswerk
voor zijn rekening. Nu eens rustig
en stuwend met de drums mee, dan
weer in harmonie met de gitaarpartijen. Pjotr heeft in het verleden gitaar gespeeld en gezongen in diverse bands. Sander Musters complementeert het trio met rauwe rockvocalen en een bijpassend gitaargeluid. De zangpartijen zijn makkelijk
te volgen en de teksten helder en
toegankelijk. In het verleden is Sander drummer, gitarist en leadzanger
geweest in diverse bands. Afgelopen februari heeft Saint Rooster een
aantal nummers opgenomen als demo. De opnameleider was schijnbaar aangenaam verrast, want hij
heeft de band uitgenodigd voor het
programma ‘3voor12Live’ van de
VPRO. De demo, die in 3 uur is opgenomen, heeft al tot diverse uitnodigingen geleid. Aanstaande vrijdag is de langverwachte presentatie
in Bacchus tin Aalsmeer.Het optre-

den begint om 21.30 uur, de zaal is
open vanaf 21.00 uur. De toegangsprijs bedraagt: Uw gift!
Groovy Hammond B3 orgel
Op zaterdag 21 mei is het podium
van Bacchus voor het jazzspelende B Trio Plus. De ‘B’ van het Trio
staat voor het ‘beest’ der muziekinstrumenten: het Hammond B3 orgel! Dit tweehonderd en vijftig kilo
zware instrument wordt met handen
en voeten bespeeld door een van
de grote vaderlandse jazzorganisten Ronald van Driel. Met zijn voeten legt hij ‘steady rolling’ bassen
neer, waarop het heerlijk grooven
is voor hemzelf met romige, zuigende en soms grommende orgelpartijen. Tenorsaxofonist Jeroen Brokkelkamp speelt daarover zijn aardse
en soulvolle partijen, nu eens omfloerst, dan weer lekker ‘vet’ en, gitarist Vincent Koning laat horen dat
hij ook in deze stijl een topper is.
Ben Schröder op drums met zijn onovertroffen swing, is een belangrijke spil van dit kwartet. B Trio Plus! is
een soulvol en energiek Hammond
kwartet met de roots in de Blue Note sound van de jaren ‘60 en ’70, zoals van Jimmy Smith, Jimmy McGriff
en Larry Young, en de bands van
Grant Green, Wes Montgomery en
Stanley Turrentine. De funky speelstijl van B-trio Plus! leunt op een mix
van bebop, r&b, soul en gospel. Het
KCA jazzconcert in cultureel café
Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.

Toerrit voor oldtimers en sportwagens

Voor 3e maal Laatste rondje
Rijsenhout - ‘Het Laatste rondje’, de toerrit voor klassieke auto’s,
oldtimers en sportwagens, wordt
op zaterdag 21 mei voor de derde
maal gehouden. Startlocatie is het
Konnetlaantje, bij het ijsbaanterrein.
Vanaf 9.30 uur kunnen de rallybescheiden worden afgehaald, waarna vanaf 10.30 uur het startsein gegeven gaat worden. Koffie en thee
zullen door de feestweek Rijsenhout
worden aangeboden. De finish is op
dezelfde locatie. Hier zal de prijsuitreiking plaatsvinden en er is gelegenheid om alle auto’s uitgebreid te
bewonderen en na te praten. Rond
14.30 uur worden de eerste rijders
terug verwacht. Er staan op dit moment vijf equipes op de reservelijst.
Zodra er afmeldingen komen, kunnen deze mensen op de deelnemerslijst geplaatst worden. De organisatie wil vasthouden aan het
maximum van 60 startende auto’s.
Dit in verband met de beschikbare ruimte bij start en finish. Inschrijvers die uiteindelijk toch verhindert
zijn, worden verzocht dit zo snel mogelijk te laten weten, zodat de mensen van de reservelijst een plezier

gedaan kan worden. Informatie:
hetlaatsterondje@gmail.com.
Programma feestweek
‘Het Laatste rondje’ wordt georganiseerd in het kader van de feestweek in Rijsenhout, die nog duurt
tot en met aanstaande zondag 22
mei. Vandaag, donderdag 19 mei,
staat de wielerronde met markt op
het programma en is in de tent aan
het Konnetlaantje vanavond een jaren tachtig en negentig disco. Vrijdagmiddag zijn senioren vanaf 11.30 welkom in de tent voor
een gezellige middag met muziek
en lunch. ‘s Avonds kan in de tent
genoten van een r&b party. Naast
‘Het Laatste rondje’ wordt zaterdag
21 mei boarding voetbal gehouden
vanaf 12.00 uur en is ‘s avonds in
de feesttent een Proud to be foudfeest met onder andere een optreden van Dries Roelvink. De feestweek wordt zondag afgesloten met
een kerkdienst in de ochtend en ‘s
middags de alom bekende familiedag met allerlei spelletjes. Kijk
voor meer informatie en tijden op
www.feestweekrijsenhout.nl.

Aalsmeer Live in feestweek!

Vrijdag première in Oude Veiling

Toneelvereniging brengt
komedie ‘Bed-kwartet’
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
20 mei heeft Toneelvereniging Kudelstaart zijn première met de komedie Bed-kwartet. Na maanden
van repeteren onder leiding van regisseur Hans Koekkoek zijn de spelers er helemaal klaar voor om ‘Bedkwartet’ op de planken te brengen.
De spelers Wim Zandvliet, Annelies Oncken, Peter Schenkius, Liesbeth Zeldenthuis, Jitse Krenn, Monique Mantel, Nick Janmaat en Merel Meijer hebben er veel zin in. De
komedie gaat over het echtpaar
Ernst en Delia, die hun 42ste trouwdag vieren in een deftig restaurant.
Ernst maakt zich druk om een lekke dakgoot, terwijl Delia zich eigenlijk alleen druk maakt om haar uiterlijk. Tegelijkertijd geven Maik en
Kate een groot feest in hun nieuwe huis. Al hun vrienden en kennissen zijn hiervoor uitgenodigd. Maik
heeft twee linkerhanden, maar Kate

vindt alles goed. Jane en Nick, die
ook op het feest uitgenodigd zijn,
hebben zo hun eigen problemen. Of
dit huwelijk lang stand zal houden,
is nog maar de vraag. En de neurotische Susannah gaat weer eens helemaal door het lint als ze haar eigen man Danny, op het feest van
Maik en Kate, iemand anders ziet
zoenen. De stellen hebben allemaal
zo hun eigen karaktertrekken en eigenaardigheden en deze ingrediënten staan garant voor vele komische
situaties met verrassende wendingen. Voor alle avonden zijn nog
kaarten à 10 euro te koop bij Gall &
Gall in winkelcentrum Kudelstaart of
telefonisch te bestellen bij Lia Bon
via 06-22410451. De voorstellingen,
ook op zaterdag 21 mei en 26, 27 en
28 mei, zijn te zien in De Oude Veiling in de Marktstraat en beginnen
om 20.15 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Back in Time zaterdag!
Aalsmeer - Elke derde zaterdagavond van de maand organiseren
DJ’s en gastheren Cees van der
Schilden, Meindert van der Zwaard
en Ruud Vismans het gouwe ouwe dansfeest Back in Time in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Aanstaande zaterdag 21 mei klinken
weer bekende en minder bekende
hits uit de jaren 70, 80 en 90 over
de gezellige Back in Time-dansvloer. En vanwege de vele positieve
reacties op de vorige editie waarbij
(vanwege het 15-jarig jubileum van
The Beach) ook muziek van de laatste 15 jaar werd toegevoegd, zullen ook aanstaande zaterdag de
dance classics afgewisseld worden
met recentere dance tracks. Speciaal voor deze gelegenheid komt
Gast DJ Alex Wahlen van X-treme
Showproductions draaien. Bovendien neemt hij weer een stapel leuke videoclips mee die door de hele
avond heen op het grote scherm te
zien zullen zijn. Muziek en gezellig-

heid staan tijdens Back in Time centraal. De avond start om 21.00 uur.
Vanaf dat moment start DJ Alex de
avond op, waarna DJ Meindert het
tweede gedeelte voor zijn rekening
neemt. Back in Time is een uitstekende gelegenheid voor iedereen
die gezellig een avondje plezier wil
maken, een drankje wil komen drinken en/of wil swingen op de dansvloer. Bovendien krijgt iedere bezoeker bij de entree weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart
uitgereikt. Hierop kunnen drie favoriete muzieknummers genoteerd worden. Wanneer deze bij de
dienstdoende DJ wordt ingeleverd,
pikt deze de leukste suggesties er
tussen uit om te draaien. Meer informatie is te vinden op de website:
www.backintime.nu. Vanaf daar kan
ook een ‘Favoriete Top 3’ doorgestuurd worden. Kaartverkoop zaterdag aan de deur. Entree slechts 5
euro, en dit bedrag is inclusief twee
consumptiemunten.

Aalsmeer - Aalsmeer Live 2011
presenteert de organisatie van de
Aalsmeerse feestweek op woensdagavond 7 september in de tent op
het Praamplein. Ook dit jaar gaan
licht en geluid aan voor Aalsmeerse talenten. Op het podium dit keer
The Red Maddies, Rood en Lee
Roud & The Coney Island Babies.
The Red Maddies is een enthousiaste, jonge coverband uit de regio
Aalsmeer en Amsterdam. De band
kwam eind 2009 voor het eerst bij
elkaar in Haarlem en is in de loop
van 2010 uitgegroeid tot een zeskoppige formatie, bestaande uit:
Madelon Jansen en Cees Kok als
de vocalen, Nick Lommerse en Kevin Tak de gitaristen, Tobias Thuysman als basgitarist en Kasper Zandvliet op de drums. Het repertoire
van de band bestaat vooral uit pop/
rock-covers. Wat de palingsound is
voor Volendam is de Meervalsound
voor Aalsmeer. Nooit van gehoord?
Tijd om kennis te maken met Rood!
De Aalsmeerse band kiest voor een
lekker in het gehoor liggend repertoire: popsongs met een rockrandje,
of rocksongs met voldoende popgevoel. In elk geval muziek waar je
vrolijk van wordt. Rood bestaat uit
de zangeressen Ingrid en Sandra
Zonneveld, Ab Hansen op drums,

Karl Reatsch op bas en backing vocals, Marco van der Peet op gitaar
en Martijn Stuiver op gitaar en backing vocals De Aalsmeerse band
Lee Roud & the Coney Island Babies
is een zevenmansformatie die zich
heeft toegelegd op vergeten popen rock klassiekers uit de jaren zestig tot negentig. Met nummers die
iedereen zich wel kan herinneren maar die zelden worden uitgevoerd. Echt een bonte verzameling
nummers die met veel enthousiasme en plezier wordt gepresenteerd!
De bandleden zijn oude bekenden
in de Aalsmeerse muziekscene. Op
zang Lee Roud, oftewel Tom Meijer. Vroeger actief als Mac Jigger.
Hij wordt geassisteerd door de zangeressen Mieke van Trigt en Lenie
Zuijderhoudt, André Alderden op
gitaar, Wicher de Boer op bas, Robbert Tuinhof op saxofoon en Bart
Vreken op drums.

GrOOT ASSOrTIMEnT

lESbOEkEn VOOr
AllE InSTrUMEnTEn

Vergaderingen
Donderdag 19 mei:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u

Originele gouache van Coq
in kunstcollectie Hoffscholte

klASSIEkE GITAAr
‘SAlVADOr COrTEz’
CC-25: o 196,PrOfESSIOnElE

kOPTElEfOOn
SAMSOn CH70 o 24,95

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Donderdag tot en met zaterdag

DJ Zwekko, estafette en
Retro dans le Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
19 mei, wordt een Duvel’s feestje in
café de Praam gevierd. DJ Zwekko
komt deze avond de muziek draaien en zijn er leuke acties en workshops in verband met de Week
van de Amateurkunst. De aanvang
is 20.00 uur. Vrijdag 20 mei staan
een gezellige en dansvolle praamavond op het programma met achter de knoppen feestdj Joost. Aanvang is 22.00 uur. Zaterdag 21 mei
is het weer estafettemiddag en de-

Exposities
Zaterdag 21 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer open,
Aalsmeerderdijk 460. Elke zaterdag
11-16u.
Tot en met 21 mei:
* Expositie in bibliotheek Marktstraat met fot’s en gedichten in kader Week van Amateur Kunst.
21 en 22 mei:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar
brandweer Aalsmeer’ in Historisch
Centrum.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoeken iedere dinsdag 14-16ul, zaterdag 14-17u. en zondag 11.30-14u.
Tot en met 19 juni:

Diversen
Donderdag 19 mei:
* 30 Jaar PCOB, viering in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.
* VJ workshop in kader WAK in
N201, Zwarteweg, 19.30-23.30u.
Vrijdag 20 mei:
* Voorleesdisco voor kids in Bacchus, Gerberastraat, 17-20u.
* Zegelkids bijeen in Parochiehuis,
Gerberastraat van 19 tot 20.30u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
20 tot en met 22 mei:
* Feestweekend in Kudelstaart met
vrijdag feestavond met dj Ronald en
zanger Marco v/a 20.30u. Zaterdag
beachvolleybaltoernooi v/a 14u. en
zondag peur ‘m erin en eieren gooien vanaf 14u. In en rond Dorpshuis,
Kudelstaartseweg.
Zaterdag 21 mei:
* ‘Het laatste rondje’, toerrit voor oldtimers en sportwagens. Start 10.30u.
Konnetlaantje in Rijsenhout.
* Verkoop Israël producten bij LEG,
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug
van 13 tot 16u.
* Tekenen en schilderen voor kinderen en volwassenen in kader WAK
bij De Werkschuit in Stommeerkwartier, Baccarastraat, 13-15.30u.
* Start campagne ‘Ik Windsurf’ op
recreatie-eiland Vrouwentroost, Kudelstaartseweg.
* Open dag stichting slechtvalken in
en bij watertoren, Kudelstaartseweg
van 13 tot 17u.
Tot en met 22 mei:
* Feestweek Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat en in tent in Konnetlaantje. Kijk voor programma op
www.feestweekrijsenhout.nl.
Maandag 23 mei:
* Bijeenkomst om zilveren camera bij Film- en Videoclub in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 24 mei:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
Woensdag 25 mei:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* Muzikale en informatieve avond
over vredesinitiatieven Israël en Palestina in De Binding, Zijdstraat.
Aanvang: 19.45u.
Zaterdag 28 mei:
* Energiemarkt met diverse activiteiten in en rond het gemeentehuis,
Drie Kolommenplein, 11-16u.
* Dag van de Bouw, traject nieuwe
N201 open. Van 10 tot 16u. Melden
bij Alliance aan Aalsmeerderweg.

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW: C.A. SEYDEl
MOnDHArMOnICA’S
vanaf o 21,50

Muziek/Toneel
Donderdag 19 mei:
* Duvel’s feestje met dj Zwekko in
café de Praam, Zijdstraat v/a 20u.
* Open repetitie Bindingkoor in kerk,
Zijdstraat 55, 19.45-21.15u.
* Open repetitie smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat, 20.30-22.30u.
Vrijdag 20 mei:
* Open repetitie Show- en Jachthoornkorps, Bilderdammerweg, Kudelstaart, 19.30-21.30u.
* Open repetitie Jong Sursum vanaf
18.45u. en Sursum Corda vanaf 20u.
in gebouw Irene, Kanaalstraat.
* Live electronische muziek in N201,
Zwarteweg, 21-03u. Tevens presentatie amateurfotografen en hobby
grafische kunstenaars.
* Bacchus da Musica met band
Saint Rooster in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 21 mei:
* Afsluiting Week van de Amateurkunst in Aalsmeer met optredens
en exposities in burgerzaal van gemeentehuis, 15-18u.
* Vocaal Ensemble Capella Nova in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van
13.30 tot 14.30u.
* Concert B Trio Plus in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Discofeest Back in Time in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
20 en 21 mei:
* Toneelvereniging Kudelstaart
speelt komedie ‘Bed Kwartet’ In Oude Veiling, Marktstraat. Ook op 26,
27 en 28 mei. Aanvang alle avonden
20.15u. Zaal open v/a 19.30u.
Woensdag 25 mei:
* Jamsession met band optreden in
club Blitzz, Marktstraat v/a 20u.
Zaterdag 28 mei:
* Dresscode Blue Moves You met
DJ’s Roog, Flexican, Misja Helsloot
en Raymundo op Raadhuisplein van
20 tot 01u.

* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van
basisscholen met thema ‘Water’
op Kinderkunstzolder in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14 tot 17u.

ze keer komt gastdj Sugar Daddy
draaien tussen 16.00 en 19.00 uur.
En de kinderen zijn eveneens weer
welkom, de kidsboetclub is geopend. Zaterdagavond presenteert
het café in de Zijdstraat Retro dans
le Praam met de dj’s Bruno, Mark
en Niels. Iedereen, die zin heeft in
een feestje, moet zeker komen! En
alvast noteren in de agenda: Donderdag 26 mei weer sjoelcompetitie
vanaf 20.00 uur in café de Praam om
mooie prijzen.

Aalsmeer - In het oude Raadhuis is vorige week de thema tentoonstelling water door Gertjan
van der Hoeven geopend. Stichting
KCA pakt flink uit met ruim tachtig kunstwerken van zes kunstenaars uit Aalsmeer en zeven kunstenaars van buitenaf, uit Amerika,
Duitsland, Belgie en Zweden. De
Westeinder, de Aalsmeerse sloten,
buitenwater, kraan- en hemelwater en niet te vergeten de waterlanders op de kinderkunstzolder, dit alles behoort tot het thema waar aandacht aan wordt besteed. De vorm,
de kleur, het gedrag en de textuur
van water in de kunst en wat doen
deze dertien kunstenaars daarmee.
Hoe ziet geschilderd water eruit en
hoe wordt water gefotografeerd. Als
boegbeeld voor de tentoonstelling
koos KCA een prent van Coq Scheltens (1943-2010). In de weken voorafgaande aan de expositie zocht
Annefie van Itterzon tevergeefs naar
het originele exemplaar van de gouache van de Lijnbaansloot. Uit niet
onverwachte hoek kwam deze week
uit de kunstcollectie van oud-bur-

gemeester Hoffscholte (zie foto) alsnog de originele litho van Coq boven water. Deze prent is veel rijker
van kleur en laat de bezoeker intens
beleven met hoeveel plezier Coq
naar het Aalsmeerse water keek. De
expositie is nog tot en met 19 juni te
bewonderen in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.

Binding bestaat 40 jaar!
Aalsmeer - De Binding bestaat 40
jaar en ter gelegenheid wordt volgende week vrijdag 27 mei de hele gefeest met diverse activiteiten
voor jong en oud. Alle activiteiten
vinden in en rond De Binding in de
Zijdstraat 53 plaats. Het feest begint
om 16.45 uur met de officiële. Vanaf
17.00 uur gaat de barbecue aan. Wie
mee wil eten, dient zich aan te mel-

den. Dit kan tot vrijdag 20 mei via
info@debinding.nl. Om 19.30 uur is
het tijd voor een disco-avond met dj
Jochem voor de jeugd van 5 tot en
met 8 jaar. Tevens vindt tussen 19.30
en 21.00 uur een optreden plaats
van het Bindingkoor en worden oude films vertoond. Voor de oudere jeugd deze avond ook disco van
21.00 tot 01.00 uur met dj Jochem.
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Sursum Corda zet deuren open
Aalsmeer - Deze week is het de
Week van de Amateurkunst en worden diverse activiteiten georganiseerd, ook door muziekvereniging
Sursum Corda. Donderdag 19 mei
zal dirigent Dick Hesselink met een
groepje muzikanten een bezoek
brengen aan groep 5 en 6 van de
Jozefschool. De leerlingen kunnen
dan diverse muziekinstrumenten
uitproberen en de dirigent zal uitleg
geven over de instrumenten. Vrijdagavond 20 mei houdt het orkest
een open repetitie, de hele avond, in
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Vanaf 20.00 is iedereen welkom bij
het grote orkest tot ongeveer 22.00
uur. Wie al een muziekinstrument
kan bespelen en het leuk lijkt om dit
in groepsverband te doen, wordt uitgenodigd langs te komen! De vereniging is op zoek naar nieuwe leden. Leden van de vereniging kunnen, mits beschikbaar, een muziekinstrument in bruikleen krijgen. Sur-

sum Corda is een harmonieorkest,
naast blazers is men ook op zoek
naar slagwerkers. Voor meer informatie 0297-344334 of 0297-521128.
Play-in 3 orkesten
Zaterdag 21 mei wordt door de drie
muziekverenigingen uit Aalsmeer
en Kudelstaart een play-in georganiseerd. Leden van Aalsmeers Harmonie, Flora, Sursum Corda en allerlei andere muzikanten uit Aalsmeer
zullen de hele dag repeteren in een
1-dags gelegenheidsorkest. De repetities vinden plaats in muziekschool de Hint. Aan het einde van
de middag wordt een concert gegeven in de burgerzaal van het gemeentehuis. Vanaf 15.00 uur is de
burgerzaal open. Naast de play-in
worden diverse activiteiten georganiseerd door kunstencentrum De
Hint. Om 16.00 uur begint het concert door het play-in orkest. De toegang is gratis, iedereen is welkom.

Week van de Amateur Kunst

Open repetities koren in
de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - In het kader van de
Week van de Amateur Kunst houdt
het Bindingkoor, vanavond, donderdag 19 mei, van 19.45 tot 21.15 uur
een open repetitieavond. Iedereen
die zin heeft, mag meezingen. Er
wordt gerepeteerd in de achterzaal
van de Doopsgezinde Kerk in de
Zijdstraat 55. Het koor is vooral op
zoek naar uitbreiding bij de tenoren
en bassen. Er wordt gezongen onder leiding van dirigent Henk Trommel. Het koor beheerst een grote diversiteit aan stijlen, zowel klassieke
als popmuziek, maar ook musicals
en kerkelijke liederen behoren tot
het repertoire. .Het Bindingkoor is
een enthousiaste groep ‘oudere jongeren’, zo’n 30 in getal, in de leeftijd

van 35 tot 60 jaar. Het Bindingkoor
is een gemengd koor.
Ensemble Capella Nova
In het kader van de WAK (Week van
de AmateurKunst) kunt verder op
zaterdag 21 mei van 13.30 tot 14.30
uur een repetitie mee gemaakt worden van Capella Nova, een 13-koppig vocaal ensemble uit Amsterdam. Dit ensemble repeteert eveneens in de Doopsgezinde Kerk in de
Zijdstraat. Er worden werken ingestudeerd van Gibbons en Schütz.
Het ensemble is ook nog te beluisteren tijdens het concert dat gegeven wordt op zondag 12 juni vanaf
15.30 uur in de Doopsgezinde Kerk
Aalsmeer.

“Het zou leuk zijn als alle bezoekers in het blauw komen”

Dresscode Blue Moves You met
top DJ’s op Raadhuisplein
Aalsmeer - Tot een heus festivalterrein wordt het Raadhuisplein op
zaterdag 28 mei omgetoverd en wel
voor een uniek evenement: Dresscode Blue Moves You. Bijna twee
jaar is de achtkoppige organisatie bezig geweest om alles rond te
krijgen voor dit feest met top-DJ’s
in het centrum, waarvoor de opbrengst bestemd is voor Fight Cancer, de jongeren afdeling van de
kankerbestrijding.
Een op de drie mensen krijgt te maken met deze slopende ziekte in zijn
of haar directe omgeving en voor
onderzoek ter bestrijding is veel
geld nodig. Dresscode Blue Moves
You vraagt om bewustwording bij
jongeren, maar wel op een vrolijke, ongedwongen wijze. Kom ‘gewoon’ mee feesten, dansen en genieten van de muziek en je steunt
Fight Cancer al.
De opbrengst van de kaartverkoop
gaat namelijk 1 op 1 naar het goede doel. Het feest begint om 20.00
uur, duurt tot 01.00 uur, is bedoeld
voor iedereen vanaf 18 jaar en kaarten kosten in de voorverkoop 15 eu-

ro per stuk. Wie in de voorverkoop
een kaart koopt, bespaart niet alleen 2,50 euro, maar krijgt tevens
voorrang bij de kassa’s. Wachten in
de rij, is er niet bij. Er mogen maximaal 1.250 kaarten verkocht worden, dus wacht niet te lang!
Sfeervolle aankleding
Het idee voor Dresscode Blue ligt
bij Harold Ofman. Her en der polste
hij kennissen en vrienden en kreeg
heel veel enthousiaste reacties. Samen met Gea Peek, Fred Wieringa,
Peter Sparnaay, Jan van Schuppen,
Frank Keijzer en Tom en Merel Meijer ging hij aan de slag voor verdere
uitwerking. Er moest onderhandeld
worden met de gemeente voor de
benodigde vergunning, er werden
sponsors gezocht, DJ’s gevraagd
en natuurlijk is een plan gemaakt
qua aankleding van het plein. “Het
wordt een sfeervolle aankleding,
compact met parasols en partytenten, een lichtkooi van 10 bij 3,5 meter met lasershows, een lange barruimte met een ruim assortiment en
een snackwagen op het binnenter-

Succesvolle workshop ‘Gedicht
bij foto’ in bibliotheek
Aalsmeer - Op 9 mei hebben tien
deelnemers deelgenomen aan de
gratis workshop van schrijver, tekstdichter en regisseur Hetty Kleinloog
in de bibliotheek aan de Marktstraat. In het kader van de Week
van de Amateurkunst organiseerde de bibliotheek deze wedstrijd. Na
de cursus konden de deelnemers
een foto kiezen waarbij zij hun gedicht schreven. Het thema van de
week is Word Wakker en Fotogroep
Aalsmeer leverde de foto’s. De tien
uitgekozen foto’s hangen vanaf heden in de bibliotheek inclusief bijbehorend gedicht. Maar, en hangen
ook nog tien prachtige foto’s zonder gedicht. Hiervoor zoekt de bibli-

otheek nog schrijftalent. Iedereen is
uitgenodigd om deze week, tot en
met 21 mei, tijdens de openingsuren van de bibliotheek langs te komen en zijn/haar talent los te laten
op één van de foto’s. Samen met de
eerste tien foto’s zullen ook deze foto’s inclusief gedicht vertoond worden tijdens de slotavond op 21 mei
in de burgerzaal van het gemeentehuis. Gedichten kunnen opgestuurd worden naar h.deinema@
amstelland-bibliotheken.nl. Alle foto’s zijn ook op de website van de
bibliotheek www.amstelland-bibliotheken.nl te bekijken. Alle winnende
gedichten met foto’s staan vanaf 23
mei ook allemaal op deze website.

Klaagmuur
Hier is de bonte stoet van het restant,
de dove ogen blikkeren de toekomst.
Hier heerst de fijne neus der eeuwigheid,
de dobberende spiegels van de doden.
Hier is geleefd, gezopen en verdronken.
De spetterende lach van drift en vechtlust
klinkt doodstil door tegen een huid van muur,
een laatste klacht is de verspilling van het beeld.
Pierre Tuning

Open repetitie Jachthoornkorps
Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
Week van de Amateur Kunst houdt
het Show-Jachthoornkorps kudelstaart vrijdag 20 mei een open
repetitie. In de afgelopen week hebben allerlei amateurkunstenaars
zich in Aalsmeer en Kudelstaart laten zien en horen en nu is het dan
het jachthoornkorps dat belangstellenden uitnodigt om vrijblijvend
een kijkje te nemen in hun clubgebouw aan de Bilderdammerweg.
Het korps is druk bezig met repeteren voor een optreden in Rastede

in Duitsland. Al jaren hebben de leden daar goede resultaten gehaald
en na een pauze van vijf jaar is het
nu weer tijd om zich daar te presenteren. Bij deze wedstrijd doen vele groepen uit Europa mee. Voor de
jongere leden van het korps moet
dit een bijzondere ervaring gaan
worden. Het korps nodigt iedereen
die nieuwsgierig is naar deze jachthoornmuziek van harte uit om vrijdagavond te komen kijken en luisteren. De repetitie begint om 19.30
uur!

rein. Voor het gemeentehuis wordt
een grote fietsenstalling ingericht.
Parkeren kan op het Praamplein,
maar we raden bezoekers aan zoveel mogelijk op de fiets te komen”,
aldus het achttal.
Allen geven aan dat heel veel tijd
en energie in het feest is gestoken,
maar met plezier. “Je bent op een
andere manier met een goed doel
bezig. Het voelt echt beter dan gewoon een paar euro in een collectebus doen. En de reacties van iedereen zijn ook zo enthousiast. We
hebben al veertig vrijwilligers, maar
meer zijn welkom. Verder heeft de
vrijwillige brandweer toegezegd
aanwezig te zijn en alle DJ’s werken
belangeloos mee.”
DJ’s Roog, Raymundo
en The Flexican
De DJ’s, die naar Aalsmeer komen, genieten (inter)nationale bekendheid. DJ Roog is bijvoorbeeld
net terug uit Amerika, The Flexican
wordt Holland’s finest DJ genoemd,
DJ Raymundo kreeg onlangs de Escape moeiteloos vol en DJ Misja

Helsloot staat op nagenoeg elk
groot festival achter de draaitafels.
Lokale DJ’s gaan ook van zich laten horen, alle drie genieten overigens al behoorlijke bekendheid in
Aalsmeer en verre omgeving: DJ’s
Nista, Chillz en Francklin McKoy
weten wat feesten is! Hou er overigens wel rekening mee dat er een
zogenaamd zero tolerance beleid
geldt. Geen drugs, fouilleren bij de
ingang en beveiligers zowel binnen
als buiten het terrein in ruime mate
aanwezig. Dit strakke beleid wordt
overigens op ieder festival gevoerd.
Harold Ofman tot slot: “Het zou leuk
zijn als alle bezoekers in het blauw
naar Dresscode Blue Moves You
komen, maar ach, een spijkerbroek
is ook blauw.”
Aterparty en voorverkoop
Om 01.00 uur gaat 28 mei op het
Raadhuisplein de muziek uit, maar
wie verder wil feesten is welkom
voor een echte afterparty in café Joppe in de Weteringstraat met
de DJ’s Chillz, Francklin McKoy en
Jamosquad. Voorverkoopadressen
voor kaarten zijn: Hartelust aan de
Oosteinderweg, Intersport Duo in
de Ophelialaan, café Joppe in de
Weteringstraat, kapsalon Meijer in
de Dorpsstraat, foto De Boer in de
Zijdstraat en Gall en Gall in winkelcentrum Kudelstaart. Aanmelden
als vrijwilliger kan bij Tom Meijer via
0297-325481.
Door Jacqueline Kristelijn

Luister- en dansplezier met Dazzle
Aalsmeer - De Aalsmeerse formatie Dazzle wilde wel weer eens lekker muziek maken met anderen en
besloten werd om op te treden in
De Oude Veiling afgelopen zaterdag 14 mei.
Het werd een gezellig en goed be-

zocht muziek feestje, waar genoten werd van bekende covers omlijst met een Dazzle-sausje.
Naarmate de avond vorderde, liep
de dansvloer verder vol. Niet alleen
een avondje luisterplezier dus, maar
ook dansplezier!

Feestweekend Kudelstaart
in en rond Dorpshuis
Kudelstaart - Van 20 tot en met 22
mei is het weer feestweekend in Kudelstaart. Alle evenementen vinden
dit jaar plaats in en rond Dorpshuis
’t Podium aan de Kudelstaartseweg.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen zomeravondmarkt. Door een activiteit elders op
de Kudelstaartseweg bleek het niet
mogelijk om de braderie te organiseren. Verzoeken tot samenwerken
met de organisator en pogingen om
de locatie van de braderie te verplaatsen mochten niet baten. Rond
de vijver in de wijk De Rietlanden
leek een prachtige vervangende locatie, maar toch heeft de gemeente besloten geen vergunning te verstrekken, omdat gevreesd wordt
Volgend jaar zal de zomeravondmarkt wel weer plaatsvinden. Vrijdagavond 20 mei is er een feestavond in Dorpshuis ’t Podium. DJ
Ronald (je kent ‘m wel van de carnaval) gaat er deze avond lekker
stevig tegen aan. Ook staat een optreden gepland van Marco de Hollander, de Ter Aarse zanger die garant staat voor een avondje helemaal los gaan met Hollandse meedeiners. De avond kan dus niet
meer stuk. Kaartjes kosten 10 euro en zijn te koop bij Dorpshuis Kudelstaart ‘t Podium en bij cafetaria
Family in het winkelcentrum van Kudelstaart. De zaal van het dorpshuis
in Kudelstaart gaat open om 20.30
uur.
Beachvolleybaltoernooi
Zaterdag 21 mei wordt de parkeerplaats achter het Dorpshuis omgetoverd tot één grote zandbak. Daar
vinden dan weer de Kudelstaartse kampioenschappen beachvolleybal plaats. Door de grote animo van
vorig jaar, wordt er dit jaar een derde volleybalveld aangelegd. Je kunt
je inschrijven voor het toernooi via
beach.kudelstaart@gmail.com. Er
wordt met maximaal 24 teams gespeeld, dus wees er snel bij met inschrijven! Vermeld bij je inschrijving
de teamnaam en de contactper-

soon (mail en telefoonnummer). Een
team moet uit minimaal zes personen bestaan waaronder op zijn
minst 1 vrouw. Per wedstrijd moet
er minimaal 1 vrouw deelnemen aan
het spel. De wedstrijden zullen aanvangen rond 14.00 uur en de finale zal rond 20.00 uur gespeeld worden. Inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team. Hiervoor krijgt het
team 14 belegde broodjes, die rond
18.00 uur op de dag opgehaald kunnen worden. Naast een gezellig terras met bar en barbecue waar toeschouwers en spelers hun dorst
kunnen lessen en honger kunnen
stillen, kunnen kinderen zich deze
middag ook prima vermaken.
Peur um erin en eieren
Zondag 22 mei vinden er achter het Dorpshuis twee evenementen plaats. Om 14.00 uur wordt het
startschot gegeven voor ‘Peur um
erin’, de Kudelstaartse versie van Ter
land, ter zee en in de lucht.
Wat de organisatie dit jaar bedacht
en gemaakt heeft blijft geheim, maar
spectaculair wordt het zeker. Eén
ding: de zandbak blijft liggen. Wil
je hieraan meedoen stuur dan een
mailtje naar beach.kudelstaart@
gmail.com of schrijf je vanaf 13.30
uur in bij de inschrijftent. Iedereen
kan hieraan meedoen. Een eigen
kar maken hoeft niet, dat heeft de
organisatie gedaan. Leeftijd Peur
‘m Erin: tot 16 jaar met ondertekening van ouders. Vanaf 16 jaar mag
iedereen sowieso mee doen. In de
pauzes van Peur um erin worden de
Kudelstaartse kampioenschappen
eieren gooien gehouden.
Inschrijven is per koppel en kan ook
via beach.kudelstaart@gmail.com
of vanaf 14.00 uur bij dezelfde inschrijftent. Net als zaterdag zal er
een terras met bar en barbecue zijn
en kunnen kinderen zich wederom
vermaken. Bezoekers van alle evenementen wordt gevraagd zo veel
mogelijk met de fiets te komen.
Kijk voor meer informatie op www.
pretpeurders.nl.

Weemoedige Nederpop
Aalsmeer - De Nederlandstalige
popformatie Ambacht verzorgde afgelopen vrijdag 13 mei een optreden in Bacchus. Het culturele café
was redelijk gevuld voor het viertal
dat al diverse liedjes op schijf heeft
uitgebracht.
Ademloos luisterde het publiek naar
de veelal ietwat weemoedige liedjes.

Ook de nieuwste single ‘Nummer
206’ werd door Jorn, Eric, Roy en
Dennis ten gehore gebracht. Overigens zonder drummer Jordy die
er niet bij kon zijn. Zijn afwezigheid
werd prima opgevangen door bassist Dennis, die om de maat aan te
geven een tamboerijn om zijn been
had gebonden.

Mozaïek tijdens WAK zaterdag
Aalsmeer - Heb je de mooie mozaiek werkstukken gezien in de etalage van Romée? Dat kan jij ook! Op
zaterdag 21 mei zijn er vanwege de
week van de amateurkunst allerlei
korte workshops voor nieuwe amateur kunstenaars bij De Werkschuit
in ‘t Stommeerkwartier. Mozaïek is

er hier één van. Dus altijd al nieuwsgierig geweest naar deze techniek?
Kom dan op zaterdag kennis maken.
De workshops worden gegeven van
13.00 tot 15.30 uur en duren ongeveer 1,5 uur. Van te voren inschrijven
kan via werkschuitaalsmeer@live.nl
of bel 0297-343650.
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op ze af als een opgeblazen kikker,
blijf beleefd. Ik blijf gewoon volhouden.” De houding begint te werken.
“Steeds meer jongeren ruimen nu
hun eigen rommel op en tussen ons
valt geen onvertogen woord.”

Poldermeesterplein om door een
ringetje te halen dankzij Conny
Aalsmeer - Sinds de komst van mevrouw Molleman op dinsdag 15 juni
2010 ziet het Poldermeesterplein er
uit om door een ringetje te halen. Je
kunt er bij wijze van spreken van de
grond eten. Dagelijks loopt zij samen met haar 7 jarige chiwawa Only, “het is zo’n lekker ding”, een paar
maal daags over het Poldermeesterplein en verre omgeving om alle op
straat gegooide rommel op te ruimen. Van de gemeente heeft zij inmiddels een prikker gekregen, een
sleutel van de container waarin zij
het vuil kwijt kan en van de huisarts
een doos met plastic handschoenen. De buurt is haar innig dankbaar. “Ik heb hier allemaal vriendinnen wonen”, glundert mevrouw
Molleman, beter bekend als Conny
Vleghaar. “Het is hier net één familie, bloedgezellig. Ook met de winkeliers heb ik een leuk contact.”

Conny Vleghaar woont in een mooie
flat aan het Poldermeesterplein met
aan twee kanten een riant uitzicht.
“Ik zit me hier toch deftig te wonen.”
Een druk spook
Vleghaar noemt zich zelf een druk
spook. Zij heeft haar leven lang 80
uur per week met heel veel plezier
gewerkt, het dagje ouder zie je niet
aan haar af. De energie is nog volop aanwezig. Iedereen beleeft plezier aan haar opruimactie.
“Zo na het weekend als er overal
blikjes, patatzakken of chips zakken
op het plein verspreid liggen, vragen de buren zich steeds weer af:
Zou het morgen allemaal weg zijn?”
En reken maar dat Conny Vleghaar
maandagmorgen al vroeg op pad is
gaat om van de buurt weer een appetijtelijke omgeving te maken. “Dat
is toch lachen, het is toch zonde

van deze mooie omgeving, die kan
je toch niet laten vervuilen?” Van
de duizenden sigarettenpeuken,
die zij op straat vindt, schat zij dat
zij daar zeker meer dan tweederde van heeft opgeruimd. Soms gaat
het ook om bijzondere vondsten, zoals een portemonnee met bankpasjes. De blijdschap wanneer de geldbeurs kan worden terug bezorgd
aan de rechtmatige eigenaar is niet
in woorden uit te drukken. Met haar
medebewoners heeft zij goede afspraken gemaakt wat betreft het
tegemoet treden van de jongeren
die graag op het plein zitten. Vleghaar weigert hen hangjongeren te
noemen.”Je moet ze gewoon goed
en duidelijk aanspreken, er niet om
heen draaien maar altijd vriendelijk
en redelijk blijven. “Ach, gooi alstublieft de rommel als u straks weggaat even in de afvalbak. Stap niet

Als ik burgermeester was
“Als ik burgemeester was”, verzucht
Vleghaar: “Nou, dan wist ik het wel.
Dan zou ik door de Aalsmeerse wijken fietsen en de mensen er op
aanspreken dat zij hun tuinen netjes gaan verzorgen.” Want naast
het huisvuil zijn de ‘oerwouden’ onkruid haar een doorn in het oog.
“Hoe moet het nu als je straks met
vakantie gaat”, vragen de buurtbewoners zich af. Zij lacht hun zorgen
weg. “Ik ga gewoon weer verder als
ik terug ben.” Want opruimen zit in
haar bloed en in de genen. Het beperkt zich niet tot het Poldermeesterplein en omgeving. Rond het bedrijf van haar zoon, op de hoek van
de Chrysantenstraat, een begrip in
Aalsmeer, houdt zij meerdere malen per week de straten en perken
schoon. En zoonlief wordt er iedere
dag opgewezen zijn straatje schoon
te vegen. “Je moet altijd goede matjes met je buren blijven. Vroeger
deed mijn zuster de hele Helling en
mijn broer, die in Wilnis woont, is
ook heel actief in het opruimen van
straatvuil.”
Haar enthousiasme vindt gelukkig in Aalsmeer zijn navolging. “Een
vriendin van mij, zij wil niet met haar
naam in de krant, ruimt op in de omgeving van de Clusiusstraat en de
Stommeerkade, tot aan de molen.”
Een haar onbekende midden twintiger houdt de A.H. Blaauwstraat en
het daar aanwezige sportveldje voor
de kinderen schoon. “Het is gewoon
heel nuttig vrijwilligerswerk”, benadrukt Conny Vleghaar. “En daarbij,
ik ben graag onder de mensen.” Van
poespas wil zij niets weten, een verhaal in de krant waar is dat nu voor
nodig? Maar wanneer haar duidelijk wordt dat zij met haar actie misschien veel meer bewoners van
Aalsmeer kan aansporen, gaat zij
overstag.
Want tenslotte luidt het spreekwoord niet voor niets: Dat een goed
voorbeeld goed doet volgen.
Janna van Zon

Solexrijden maakt jong...
Kudelstaart - De gemiddelde leeftijd van hun berijders was hoger
dan die van de Solexen zelf. Maar
jong van hart (en soms ook van leden) hebben ze er toch maar weer
een mooi Solex-feest van gemaakt
in Kudelstaart. Op zaterdag 14 mei
werd de Kudelstaarttocht gereden.
Een flinke groep hobbyisten pruttelde van Kudelstaart naar Zandvoort. En de meesten van hen tuften
ook weer terug. En dat allemaal op
techniek uit de zestiger jaren! On-

derweg waren het de gezellige terrasjes en soms ook wat pechgevalletjes die de rit onderbraken. Maar
bij telling aan het einde van de middag bleek dat iedereen het Dorpshuis toch weer bereikt had. En dat is
toen natuurlijk flink gevierd!
De eerstvolgende rit van de Solexvrienden uit De Kwakel en Kudelstaart is op 31 juli aanstaande.
Het is dan de ‘Kees Klomp’s Verjaardagstocht’. Zie voor informatie hiervoor ook www.solexvrienden.nl.

Zonnebloem naar bollen!
Aalsmeer - Vrijwilligers van de
Zonnebloem Aalsmeer is met een
groep ouderen naar het Keukenhof
in Lisse geweest. Het was een zeer
geslaagde dag. De bollen in de Keukenhof stond mooi in volle bloei en
het was prachtig zonnig weer. Na
vele uren genieten ging de groep

koffie drinken met heerlijke gebak
er bij. Deze traktatie kreeg de groep
aangeboden van de Zonnebloem
afdeling Lisse. Tot slot is nog een
rondje langs de hyacinten, tulpen
en narcissen gelopen, een groepsfoto gemaakt en daarna naar met
een goed gevoel weer naar huis.

Film, sandwich maken en
dansen bij BindingZolder
Kudelstaart - De BindingZolder
in Kudelstaart organiseert voor alle
eerste, tweede en derde jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs
een heleboel leuke activiteiten.
Vrijdag 20 mei is het Movie Night
en wordt om 19.00 uur een film vertoond. Neem vrienden en vriendinnen mee, dan wordt het vast gezellig. Kosten zijn 2 euro per persoon. Dinsdag 24 mei is het Sandwich Club en gaan allerlei soorten
sandwiches gemaakt worden. Deze activiteit is van 17.30 tot 19.30

uur en deelname kost 3,50 euro
per persoon. Daarna is er tot 20.30
uur Streetdance op muziek van nu!
Dinsdag 31 mei staat zingen en
swingen bij Sing and Swing op het
programma.
Er worden filmpjes gemaakt, zodat
de deelnemers zichzelf direct kunnen terug zien en horen. Deelname
kost 2,50 euro per persoon. Lijkt één
van deze activiteiten je leuk? Geef
je dan snel op bij viola@debinding.
nl of bel met 06-13989303 of 0297326326.

Opnieuw super loterij FIQAS
Aalsmeer - Het bestuur van FIQAS
Aalsmeer heeft besloten om ook dit
jaar weer een grote loterij te organiseren. Net als vorig jaar krijgt ieder lid 100 loten om die voor 50 eurocent per stuk te verkopen. Er zijn
natuurlijk weer prachtige prijzen te
winnen, zoals: een I-pad, flatscreen
LCD TV, een complete outdoor keuken, twee leuke weekendjes-weg
(naar Maastricht en Brussel), kinderfietsen, digitale camera’s, een
horologe, diverse bonnen voor onder andere de slager, kapper, kadowinkel en de bakker, een overnachting in een hotel met ontbijt en
nog vele andere prijzen. Deze keer
is wel besloten om de loten eer-

der te verstrekken, zodat iedereen
al eerder de mogelijkheid heeft om
ze in eigen buurt of bij familie alvast te gaan verkopen. Deze week
worden de loten onder de leden uitgedeeld en op donderdag 16 juni is
de inzamelingsavond gepland. Dan
dient iedereen het geld in te leveren en kunnen eventueel de resterende loten nog in Aalsmeer worden
verkocht. Op zaterdag 2 juli organiseert FIQAS Aalsmeer dan weer een
oergezellige verenigingsdag en dan
zullen de hoofdprijzen door notaris van Galen worden getrokken. De
trekkingsuitslag en prijswinnaars
worden bekendgemaakt via www.
hvfiqasaalsmeer.nl.

Historische verkoop per praam
Aalsmeer - Op de traditionele zaterdag voor Moederdag heeft de
Historische Tuin geraniums en andere perkplantjes aangevoerd per
praam naar het Raadhuisplein.
De gemeente heeft er voor gezorgd
dat er rechtstreeks vanaf de Historische Tuin naar het Raadhuisplein
gevaren kon worden.

Natuurlijk werden de planten net als
vroeger aangeboden in stenen potjes.
Vele marktbezoekers gingen met
mooie oude soorten geraniums en
perkplantjes naar huis. Er is goed
verkocht, alle plantenkratten waren
leeg bij terugkomst in het Historisch
tuinbouwmuseum.

Leden Team Dien klaar
voor Alphe d’Huzes
Aalsmeer - Nog 28 dagen en dan
staan de leden van Team Dien met
z’n zevenen onder aan de Alpe
d’Huez. Een magisch moment, vroeg
in de ochtend. 7 Mei heeft het team
mee mogen maken hoe prachtige mensen stuk voor stuk het beste van zichzelf gegeven hebben om
bij te dragen aan de missie van Alpe
d’Huzes; anderen faciliteren en inspireren om goed, gelukkig en gezond te leven met kanker.
Wat was het een bijzondere dag en
wat is er met z’n alle ontzettend veel
geld ingezameld, ruim 31.000 euro.
“Zaterdag hebben we laten zien wat
een geweldige beleving en saamhorigheid er in Aalsmeer leeft. Café de
Praam stond werkelijk op zijn kop.
In de prachtige ambiance van ons
evenement waren een paar honderd
tot op het bot gemotiveerde kanjers
bij elkaar om te strijden tegen kanker. Met de deelname van de renners, DJ’s, vrijwilligers en aanmoedigingen van familie en vrienden was
het feest voor ons compleet”, aldus
de leden van Team Dien in een reactie. “Wat is het toch iedere keer
weer ongelooflijk aangrijpend om
verhalen te horen van betrokkenen.

Het zijn niet eens zozeer de verhalen over familieleden, vrienden, collegae of partners die worstelen of
hebben geworsteld met kanker.”
Wat de zeven het meest geraakt
heeft, is de vechtlust van al die
prachtmensen die de verhalen vertellen. Verhalen dat kanker nooit
je vechtlust en levenslust kan breken. Hoe dodelijk en onbarmhartig
de ziekte ook is. “Deze ongekende
kracht maakt dat we heel stil worden en ontzettend dankbaar zijn dat
we samen met jullie deze strijd mogen voeren. Daarom staan we op 9
juni met elkaar onderaan de Alpe
d’Huez, kijken vol ontzag naar boven en koesteren de herinneringen,
voelen de emotie en starten aan een
loodzware, prachtige, pijnlijke, geweldige en bovenal onvergetelijke dag. Met elkaar hebben we op
7 mei een enorme stap gezet in de
strijd voor beter leven voor hen die
te maken krijgen met de ziekte kanker, bedankt hiervoor”, besluiten de
teamleden Vincent van der Laan,
Pascal van Leeuwen, Frank Bruine
de Bruin, Joost de Vries, Bob Husemeier, Fred Wurpel en Alexandra
Wurpel

Nieuw album Jan Leliveld

Ruim 1500 bezoekers bij
Boerenvreugd in Oosteinde
Aalsmeer - Bij een stralende zon
en af en toe een wolkje hebben
de vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd afgelopen zondag
hun schapenscheer-activiteit getoond aan de bewoners van Nieuw
Oosteinde.
Onder het genot van een gratis ijsje (verzorgd door de Wijkraad
Aalsmeer Oost) konden kinderen en
volwassenen spelletjes doen, knutselen en interessante weetjes leren.
Van het wolspinnen tot de caviarace, de ruim 1500 bezoekers van de
activiteit hadden het zeer naar hun
zin. De activiteit was door Boerenvreugd georganiseerd met hulp van
diverse sponsors, om reclame te
maken voor een bezoek aan de kinderboerderij in de Hornmeer.
De prijswinnaars van de keutelprijsvraag worden binnenkort gebeld om hun prijs op te komen ha-

len. De volgende activiteit is op 26
juni, heet ‘aanmodderen’, en staat in
het teken van modder en het varken. Meer informatie is te vinden op
www.boerenvreugd.nl

Aalsmeer - Het nieuwe album ‘Één
voor één’ van Jan Leliveld komt vrijdag 20 mei officieel uit, maar het is
nu al mogelijk om via www.janleliveld.nl de korte fragmenten van alle liedjes te beluisteren. Op de website is een speciale album pagina
gemaakt, waar van elke track circa 30 seconde afgespeeld kan worden. Het bijzondere album bestaat
uit tien tracks en twee bonustracks,
waaronder de hits Marianne, Laat
het feest beginnen en Lentekriebels.
De twee bonustracks zijn Live medleys, die Jan heeft gezongen tijdens
zijn grootse concert op 9 en 10 oktober 2009 in Aalsmeer. Het album
is opnieuw opgenomen in Studio
Arnold Muhren en geproduceerd
door Jeroen Englebert.
Het nieuwe album zal symbolisch
worden gepresenteerd tijdens Het
Feest van Jan en Glennis Grace op 4
juni in de Crown Studio’s. De kaartverkoop van dit evenement is inmid-

Reünie ODIN
Amstelveen - Een turnvereniging
van honderd jaar oud, daar zijn er
nog maar weinig van. Maar Turnvereniging ODIN viert dit jaar wel
haar 100-jarig jubileum. Het jubileum wordt groots gevierd met twee
shows in de Emergohal op 28 mei
en op zondag 29 mei wordt een re-

dels in volle gang.
Wie hier ook graag bij aanwezig
wil zijn, kan surfen naar www.janleliveld.nl of een kaartje kopen bij
kaashandel De Osdorper in de Zijdstraat 76, tabakshop Ridder & Co
in de Ophelialaan 106, tennis- en
squashcentrum Herman Demper in
de Sportlaan 43a of bij de Speed
Shop in de Dorpsstraat 12 in Nieuwveen.

unie georganiseerd. Voor de reünie zijn alle (oud)leden van 15.00
tot 18.00 uur van harte welkom in
de zaal aan de Ouderkerkerlaan 14
te Amstelveen. Aanmelden kan via
de website van ODIN: http://www.
tvodin.nl. Wie geen toegang heeft
tot het internet, kan zich aanmelden
door naam en adres op te sturen
naar het Secretariaat van ODIN, St.
Philipsland 23, 1181 JG Amstelveen.
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Energieweek in Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer staat de laatste week van mei in het teken van
de energie. De energieweek start
maandag 23 mei om 15.30 uur met
de opening van het elektrisch oplaadpunt voor elektrisch auto’s bij
Autoschade Pijnaker aan het Schinkeldijkje. Wethouder Ulla Eurich is
gevraagd de opening te verrichten.
Maandagavond 23 mei wordt een
mini-symposium met duurzame ondernemers in het gemeentehuis gehouden. Tijdens het mini-symposium, dat aanvangt om 19.45 uur, is
er volop gelegenheid voor het delen van ervaringen en tips en trucs
op terrein van duurzaamheid. Mededirecteur Zondag van Afas vertelt zijn inspirerende verhaal over
het papierloze en duurzame kantoor
van dit van origine Aalsmeerse bedrijf. Loogman vertelt over de energiezuinige wasstraat, MercedesBenz over duurzame automobiliteit
en autoschadeherstelbedrijf Pijnaker over de elektrische auto bij vervangend vervoer. Tot slot doet Total
Energy Solutions uit de doeken hoe
geld te besparen en minder CO2 uit
te stoten door een ‘andere benadering’ van tl-balken. Geïnteresseerde
ondernemers kunnen het programma opvragen en/of zich aanmelden
voor dit mini-symposium via energie@aalsmeer.nl
Energieplushuis
Dinsdag 24 mei opent de voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman, het Energieplushuis
in Aalsmeer in aanwezigheid van
wethouder Ulla Eurich. In Aalsmeer
staat sinds kort dit bijzonder woonhuis. Dit huis levert meer energie op
dan het verbruikt. Hoe dat mogelijk is, vertelt de trotse eigenaar Bart
Brouwer tijdens een rondleiding op
zaterdag 28 mei.
Geïnteresseerden kunnen zich nu
al hiervoor opgeven bij energie@

aalsmeer.nl. Wees er op tijd bij, want
vol is vol!
Energiemarkt
De energieweek wordt zaterdag 28
mei afgesloten met een energiemarkt in en rond het gemeentehuis
van 11.00 tot 16.00 uur. Inwoners en
ondernemers kunnen hier hun voordeel doen met adviezen over zonnepanelen, windturbines, ventilatiesystemen, elektrisch vervoer en (na)
isolatie van spouwmuren. Wat te
denken van een Aalsmeers bedrijf
dat zich specialiseert in het ombouwen van fietsen tot elektrische fietsen? Op het Drie Kolommenplein
wordt in dit kader gelijktijdig de actie ‘Banden-op-spanning’ gehouden. Kinderen kunnen instappen in
de draaimolen en de ijsboer geeft
eveneens acte de présence. Met de
bon uit deze krant kunnen geïnteresseerden een gratis led-zaklampje ophalen. Wie dat doet dingt automatisch mee naar één van de
drie gratis Energie Prestatie Adviezen (EPA) die later tijdens de energiemarkt worden verloot. Een EPA
(ter waarde van zo’n 200 euro) is
een energieadvies voor de woning;
zo leren Aalsmeerders hoe maatregelen te treffen die simpelweg gas
en elektriciteit besparen. Daarnaast
zijn ook nog eens twee gratis infra-rood-scans te winnen. Met zo’n
scan wordt een foto gemaakt van de
warmte die een woning uitstraalt.
Aan de hand van zo’n foto zijn zogenaamde warmtelekken waarneembaar. Die zijn met gerichte maatregelen te dichten en zo wordt de
energieprestatie van de woning verbeterd. De foto kan alleen gemaakt
worden als er een fors temperatuurverschil is met de buitenlucht. De infraroodscan kan daarom pas in september of oktober worden gemaakt.
Prijswinnaars moeten dus nog even
geduld hebben.

Wijkraad Hornmeer vergadert

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
19 mei, komt Wijkraad Hornmeer
weer bijeen in Buurthuis Hornmeer
in de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30
uur is een half uur beschikbaar voor
bewoners met vragen en/of suggesties over de Hornmeer. Aansluitend volgt de reguliere vergadering,
waarbij behalve de wijkraadleden
ook politie en raadsleden aanwezig
zijn. De vergadering is openbaar. Op
de agenda staan onder andere een
eerste aanzet voor het baggeren van
de wateren en aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Hornmeer.
Ook de vervanging van bruggen in
het Hornmeerpark komt ter sprake. De volledige agenda is te vin-

Burgemeester in
ander tijdperk?
Aalsmeer - Burgemeester Litjens
moet een blij man zijn: Hij heeft
de meivakantie nog voor de boeg
en Koninginnedag evenals Bevrijdingsdag nog in het vizier. “Met nog
prachtige meteorologische vooruitzichten en het vaarseizoen net geopend”, aldus de burgemeester in
zijn ‘weekblog’. Het weekboek met

den op de website van de wijkraad.
De volgende vergadering is donderdag 30 juni. Op die datum is een bewonersavond gepland met informatie door de gemeente over de aanleg van natuurvriendelijke oevers
in de Hornmeer. Nieuwe leden zijn
overigens altijd welkom: Mensen
die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van de Hornmeer. Heeft
u een uurtje per maand beschikbaar om het wonen in de Hornmeer aantrekkelijk te houden en
wilt u meedenken over de toekomst
van de Hornmeer? Vraag dan informatie bij Irene Keessen via 0297324079 of stuur een e-mail naar
wijkraadhornmeer@hotmail.com.

belevenissen en overpeinzingen
loopt flink achter op de werkelijkheid, zo is duidelijk. Het verhaal dateert van 22 april jl. Gelukkig is niet
alles ‘oud nieuws’. Zijn blog sluit Litjens af met een waarschuwing voor
inbrekers. “Die hebben nooit vakantie.” Litjens sluit af met het noemen
van de website van politie (www.
politie-amsterdam-amstelland.nl)
waar allerhande anti-inbraak tips
zijn te vinden. En dat is nooit gedateerd maar altijd actueel.

Handhaving in Aalsmeer

Illegale bootstalling doorn
in oog van fracties
Aalsmeer - De bijeenkomst van
de Raad kende na de opening, het
vaststellen van de agenda, het resumé van de Raad van 21 april en ingekomen stukken en mededelingen
slechts een agendapunt en dat was
de behandeling in tweede termijn
en de besluitvorming gericht op het
instemmen met de financiële consequenties voor 2011 van de Nota Handhaving in Aalsmeer 20112015 en het Integraal Handhavinguitvoeringsbeleid 2011-2012, alsmede op intrekken van de Kadernota Handhaving en Vergunningverlening 2007-2011.De AB-fractie geeft
aan dat er na jaren weer een goed
stuk ligt en deelt hiervoor de complimenten uit. De fractie heeft geen
behoefte verdere opmerkingen te
maken. De CDA-fractie kan zich in
grote lijnen vinden en woorden als
evenwichtig en transparant onderstrepen dit en de fractie geeft aan
vertrouwen in de wethouder te hebben. Verder kijkt de fractie reikhalzend uit naar het woonarkenbeleid
zoals in een aparte paragraaf wordt
aangegeven. Volgens de PACT-fractie zijn doelstellingen en ambities
helder en deze stemmen tot tevredenheid. De inhaalslag wordt door
de fractie toegejuicht. Bij de VVDfractie leefden nog tal van vragen,
ook na de behandeling in de eerste
termijn in het Beraad. Illegale bootstalling op de eilanden is de frac-

tie een doorn in het oog. Wethouder Gertjan van der Hoeven onderkent het probleem en uit een risicoanalyse blijkt dat hier wat aan gedaan moet worden en hier komt
een voorstel voor. Ook de handhaving met betrekking tot de woonschepen passeert de revue en het
bestemmingsplan woonarken kent
nu geen handhavingparagraaf. Verder geeft de wethouder aan welke
bevoegdheden de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’S) hebben en welke bevoegdheden gelden voor de politie. Op diverse plekken in Aalsmeer is gecontroleerd op
foutief parkeren en volgens de wethouder heeft het uitschrijven van
parkeerbonnen absoluut niet tot
parkeerverbetering geleid.
Hondenpoep is wel een ergernis maar heeft momenteel niet de
hoogste prioriteit. Het stil leggen
van bouwwerken wordt door de
VVD-fractie ook nog eens aangestipt en leidraad voor het stilleggen
is hierbij de bouwverordening. Ook
nu wordt aangegeven dat de nota
niet Specifiek, Meetbaar, Aantoonbaar, Realistisch en Tijdsgebonden
(SMART) zou zijn maar dat wordt
door wethouder Gertjan van der
Hoeven tegen gesproken. Bij de besluitvorming later op de avond bleek
vervolgens dat alle fracties zich in
het voorstel konden vinden.

CDA op werkbezoek in
Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - “Regelgeving kan duurzaamheid bevorderen. Ook daar
moeten we naar op zoek.’’ Dit concludeerde de CDA-delegatie van de
afdeling Aalsmeer na afloop van het
bedrijfsbezoek aan drie bedrijven in

de Greenport Aalsmeer, vlak voor de
Moederdag. Exporteur Verbeek &
Bol, Van Rijn Roses en PowerGrow
werden door de CDA-fractieleden
en wethouder Ad Verburg bezocht.
“Regelmatig bezoeken we bedrijven

en organisaties. Dat levert bruikbare informatie op, waarmee we
ons werk zo goed mogelijk kunnen
doen”, aldus fractievoorzitter Jaap
Overbeek van het CDA. Greenport
Aalsmeer, waarin naast Aalsmeer
ook Haarlemmermeer, Amstelveen,
Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en
Braassem vertegenwoordigd zijn,
is een van de economische motoren van Nederland. Direct en indirect werken bij de in de greenport
actieve bedrijven en organisaties
zo’n 50.000 mensen. “Nederland
heeft een uitstekende uitgangspositie, maar de internationale concurrentie is groot. Ook als locale overheid moeten we de faciliteiten zo
optimaal mogelijk weten te krijgen.
Denk aan infrastructuur, maar ook
aan vestigingsbeleid en regeldruk’’,
aldus de CDA-delegatie.

Kinderfiets in
Oost gestolen!

Aalsmeer - Tussen vrijdag 13 en
zondag 15 mei is vanuit de Catharina Amalialaan een kinderfiets gestolen. De Landia 26 inch cruiser is
wit van kleur en was op slot gezet
door de eigenaar.

VVD: “Verkeersveiligheid moet voorop staan”

Ongelukkig stoepje bij N201
doorgang op Oosteinderweg
Aalsmeer - VVD-fractie: Verkeersveiligheid moet voorop staan
Onderdoorgang nieuwe N201vraagt
aandacht
Aalsmeer - In de rondvraag van de
bijeenkomst van het Beraad van afgelopen donderdag 12 mei heeft de
VVD opnieuw vragen gesteld met
betrekking tot de verkeersveiligheid
bij de onderdoorgang van de nieuwe N201 op de Oosteinderweg. Hier
is een stoepje aangelegd en tijdens
de aanleg bleek dit niet goed gegaan te zijn. Verkeerskundig wellicht wel, maar de stoep is te ver tegen het wegdek aan gemonteerd.
Het aantal ongelukken staat op negen tot tien en na hierover contact
te hebben gehad bleek er nog geen
reden om in te grijpen. In de rondvraag gaf wethouder Ad Verburg tijdens het vorige beraad aan dat de
situatie verkeerskundig niet goed op
orde is. Het geheel is zonder kennis

van het College aangelegd en er is
met de aannemer naar gekeken en
geconstateerd is, dat het niet goed
is. De wethouder heeft geprobeerd
dit nog voor Pasen te laten oplossen, maar de verantwoordelijkheid
ligt nog bij de Alliantie N201. Het
is een provinciezaak en genoemde
weg is nog niet overgedragen aan
de gemeente. De werkzaamheden
zijn reeds voorbereid en bevestigd
was dat dit net na Pasen uitgevoerd
zou gaan worden.
De VVD-fractie heeft echter geconstateerd dat er nog steeds niets gebeurd is en wil niet graag met een
kluitje in het riet gestuurd worden.
Wethouder Ad Verburg gaf in de vorige vergadering aan een mail ontvangen te hebben waarin wordt
aangegeven dat de werkzaamheden
ter hand genomen zullen worden.
Bij controle bleek dit niet het geval
te zijn. Vervolgens is bijna dagelijks

telefonisch verkeer en mailverkeer
geweest en daarbij werd steeds
op de belofte gewezen. Maandag
9 mei is weer een telefoontje gepleegd vanuit het gemeentehuis
met de mededeling dat er echt een
probleem ontstond. En hierbij werd
aangegeven dat de gemeente desnoods de zaak zelf zou gaan oplossen en dat de rekening hiervoor bij
de provincie zou worden ingediend.
Woensdag 11 mei is men echter wel
met de werkzaamheden begonnen,
maar dat blijkt ook niet de oplossing
te zijn.
Wethouder Ad Verburg heeft in het
beraad afgelopen donderdag toegezegd dat hij er persoonlijk op zal
toezien dat de zaak wordt opgelost.
Banden kapot rijden aan het stoepje kan gelukkig nu even niet meer,
er zijn reflexpaaltjes geplaatst, maar
dit is natuurlijk (hopelijk) van tijdelijke aard!

CDA en wethouder komen er niet uit!

Deel parkeerterrein Mikado
opgeofferd voor fietsruimte

Aalsmeer - De behandeling van
de jaarstukken 2010 en de toelichting daarop, alsmede het veilig stellen van budgetten voor besteding in
2011 beleefde in het Beraad de eerste termijn. Met de jaarstukken legt
het College verantwoording af over
de realisatie van de door de Raad in
de begroting vastgelegde beleidsvoornemens. Op 9 mei zijn de jaarrekening en het verslag van bevindingen besproken in het auditoverleg in aanwezigheid van de gemeentelijke accountant, de portefeuillehouder Financiën en de ambtelijke ondersteuning. De VVD-fractie geeft aan dat het er over het algemeen prima uitziet. Iedere keer
weer wordt er wat progressie geboekt waar het de leesbaarheid betreft. Er zitten nog wel wat schoonheidsfoutjes in maar dat komt de
volgende keer wel weer goed. Bij
de controle op de projecten is ook
de nodige vooruitgang geboekt. De
AB-fractie heeft geen inhoudelijke vragen. Het is een helder stuk.
In de diverse paragrafen worden
veel kerngetallen genoemd en dat
wordt als erg prettig ervaren. De
CDA-fractie geeft aan dat er vorig jaar gebruik werd gemaakt van
externe schrijvers. Onder het motto “haal niet van ver weg wat je zelf
al in huis hebt” wordt de plezierige
lay-out en goede leesbaarheid genoemd en dat betekent een pluim
voor de eigen mensen. Verder wil
de fractie de resultaten van de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk
nog even afwachten en de positie van het weerstandsvermogen
wordt nog even genoemd. De fractie van PACT Aalsmeer geeft eveneens aan de stukken helder en duidelijk te vinden. Vooral de toevoeging “wat waren we van plan” heeft
een meerwaarde. De fractie is tevreden met de uitkomsten en het Rapport Ernst & Young. Portefeuillehouder Pieter Litjens geeft aan dat het
niet allemaal rozengeur en maneschijn is maar is blij met de complimenten aan de organisatie. Verder

verwijst hij nog even naar het eerder
in de week gehouden auditoverleg
en tevens geeft hij aan binnen een
maand te komen met de Lentenota, met daarin ook de Kadernota. De
behandeling in tweede termijn vindt
plaats in de Raad van 26 mei aanstaande.
Uitbreiding Mikado
De CDA-fractie maakt van de mogelijkheid gebruik om in de rondvraag de uitbreiding van de Mikado onder de aandacht te brengen.
In het raadsvoorstel van 22 februari 2011 bij het hoofdstuk “wat heeft
dit voor consequenties” staan onder
andere de volgende twee opmerkingen: fietsenklemmen worden verdeeld rondom het gebouw en door
niet uit te breiden op het parkeerterrein en/of het schoolplein, worden de speel- en parkeermogelijkheid niet verkleind. Een van de redenen waarom het CDA destijds
schoorvoetend akkoord is gegaan
met de permanente huisvesting
van de schoollokalen was dat bij de
groei van het aantal leerlingen het
niet wenselijk zou zijn het speelterrein te verkleinen. Nu blijkt echter
dat de helft van het parkeerterrein
toch is opgeofferd, maar nu voor het
stallen van fietsen. Kan de portefeuillehouder uitleggen waarom er
niet is gehandeld zoals is afgesproken. Wethouder Ulla Eurich schetst
in het kort dat er na een evaluatie
door directies, leerkrachten en medezeggenschapsraad een oplossing
is aangedragen door de scholen die
meer recht doet aan de bestaande
situatie en dat verzoek is gehonoreerd. De CDA-fractie ziet dit geheel
anders en men komt er echter niet
uit en wethouder Ulla Eurich geeft
aan gaarne bereid te zijn nog eens
uitgebreid uit te leggen hoe het precies zit en het ziet er naar uit dat
hier nog een vervolg op komt.
Parkeren studiocomplex
Ook de VVD-fractie maakte gebruik
van de rondvraag, want via wijk-

raad De Dorper bereikten de fractie berichten over toenemende parkeeroverlast in het dorp, veroorzaakt
door gebruikers van de voormalige
Endemol studio’s. Hierbij gaat het
om langparkeerders in het blauwe
zonegebied. Het studiocomplex beschikt over prima parkeervoorzieningen, die zeker bij het huidige gebruik ruim voldoende aanwezig zijn.
Bij een recent werkbezoek van de
VVD-fractie aan een van de gebruikers van het complex, Vaktechnisch
Opleidingscentrum Fokker, is bij de
fractie gebleken, dat het opleidingscentrum goede afspraken heeft gemaakt met de cursisten op het gebied van parkeren. Naar de mening
van de VVD-fractie moeten de gebruikers/huurders parkeren in de
parkeergarage of op het eigen terrein van het complex, zoals voorheen ook gebruikelijk was bij Endemol. Zijn er afspraken met de huidige eigenaar van het complex over
parkeren op eigen terrein en is het
College met de VVD-fractie van mening dat extra parkeercontroles in
de omgeving van het complex gewenst zijn om verdere klachten te
voorkomen?
Extra controles
Wethouder Gertjan van der Hoeven
geeft aan dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt met de eigenaar
en dat er geparkeerd dient te worden op eigen terrein. In 2011 wordt
een onderzoek gehouden naar de
parkeerdruk in de gemeente en
aan de hand daarvan zullen eventueel maatregelen genomen worden. Er is momenteel geen sprake
van aantoonbare overtredingen en
indien nodig is de wethouder best
bereid in de komende periode extra
controles te laten doen door de bijzondere opsporingsambtenaren. De
VVD-fractie geeft verder nog aan
dat het verzetten van de parkeerschijf, dit vindt net als elders in het
land ook in Aalsmeer plaats, ook
een strafbaar feit is.
Door Jan Peterse

Hennepkwekers in
de kraag gevat
Rijsenhout - De politie heeft
woensdagmorgen 11 mei drie
mannen aangehouden in verband
met een hennepkwekerij aan de
Aalsmeerderdijk. De kwekerij bestond uit zo’n honderd planten en
er was reeds geoogst. In totaal werden zes zakken met henneptoppen
aangetroffen. Eén van de verdachten wilde er vandoor gaan maar is
aangehouden. De drie Poolse mannen van 20, 24 en 30 jaar oud zijn
overgebracht naar het politiebureau
en ingesloten voor verhoor. Ook in
een loods aan de Broekemeerstraat
is een hennepkwekerij aangetroffen
met zevenhonderd planten. In het
pand er naast nog eens vierhonderd
stuks. Er wordt onderzoek gedaan
naar de eigenaar van de kwekerij.
Planten en apparatuur zijn in beslag
genomen en worden vernietigd.

Vechtpartij
Aalsmeer - Rond 1 uur in de nacht
van zaterdag 14 op zondag 15 mei
heeft een vechtpartij plaatsgevonden tussen twee groepen jongeren.
Ongeveer 25 jongeren waren bij de
schermutseling betrokken. De politie arriveerde met zeven eenheden
en heeft de vechtersbazen van elkaar gescheiden. Er zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om
drie jongens, twee van 17 en een
van 16 jaar, alle drie uit Woerden.

Wielen en
accu’s weg
Aalsmeer - In de nacht van zondag 15 op maandag 16 mei is ingebroken bij een bedrijf aan de Lakenblekerstraat. Van diverse voertuigen
hebben dieven de wielen afgehaald.
De wagens zijn op blokken gezet. In
totaal zijn 25 wielen gestolen. Ook
zijn vier accu’s ontvreemd.

Kluisje weg

Aalsmeer - Op vrijdag 13 mei is
tussen twee uur en half vier in de
middag ingebroken in een woning
in de Begoniastraat. Toen de bewoonster thuis kwam kreeg zij de
voordeur niet open. Aan de achterzijde bleek dat er ingebroken was.
Een raam is met een breekijzer open
gebroken. De voordeur hadden de
dieven gebarricadeerd. Het gehele
huis is doorzocht. De inbrekers zijn
er vandoor gegaan met een kluisje
met inhoud en veel sieraden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht de politie te bellen via 09008844.

Nepvuurwapen
in berm!

Aalsmeer - Op zaterdag 14 mei
rond kwart over twee in de middag is door een inwoner een wapen
gevonden in een berm van de Jac.
Takkade. Uit onderzoek bleek het
te gaan om een nep, wel heel gelijkend, pistool. De politie heeft het
wapen in beslag genomen. Er loopt
een onderzoek.

Rubberboot met
motor ontvreemd

Aalsmeer - Tussen zaterdag 14 mei
zes uur in de avond en zondag 15
mei tien uur ‘s ochtends is vanaf de
Uiterweg een rubberboot met buitenboordmotor gestolen. De rubberboot lag ter hoogte van het pontje, aan het einde van de Uiterweg.
De boot is van het merk Zodiac, type Marc-1. De motor is een Yamaha
4 pk. In de boot ligt een rode benzinetank.

Klinkerdief in
kraag gevat

Kudelstaart - Op zaterdag 14 mei
heeft de politie rond half zes in de
avond een 31-jarige uit Kudelstaart
aangehouden voor verhoor wegens
stelen vanaf een bouwplaats in de
Van Zwietenstraat. De man zou vijftien klinkers meegenomen hebben.
Er is proces-verbaal opgemaakt.

Voetganger op A4
Rijsenhout - Maandagochtend
16 mei kwam er een melding binnen bij de politie dat er een man
zou wandelen over de vluchtstrook
van de A4. Agenten gingen op zoek
naar de voetganger, die ter hoogte
van Rijsenhout aangetroffen werd.
De man, een toerist, gaf aan dat hij
naar zijn hotel aan het wandelen
was, omdat de bus niet reed. Hij is
van de vluchtstrook gehaald en afgezet op een veilige locatie.

2e katern
De Ichtusshop gaat digitaal
Aalsmeer - Christelijke boekwinkel De Ichtusshop probeert onder
een zo’n breed mogelijk publiek bekendheid te krijgen. De winkel bestaat dit najaar vijf jaar en voor dit
eerste jubileum wordt gekeken in
hoeverre de digitale mogelijkheden uitgebreid kunnen worden. Al
vanaf de oprichting van de winkel wordt met enige regelmaat een
nieuwsbrief uitgegeven. Aanvankelijk werd deze gedrukt, maar het
laatste jaar wordt deze digitaal verstuurd. Het is ook mogelijk om digitaal een bestelling door te geven via
het bestelformulier op www.ichtusshop.nl en sinds kort is De Ichtusshop Aalsmeer ook op Facebook te

vinden. Via korte berichten worden
klanten zo op de hoogte gehouden
van de laatste uitgaven en leuke andere wetenswaardigheden met betrekking op de winkel. Zo vlak voor
de vakantie en voor Pinksteren is
het overigens een goed idee om
even langs te gaan in De Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Er zijn inmiddels tientallen
romans voor hele kleine prijsjes de
deur uitgegaan, maar vanwege het
succes is nog een behoorlijk aantal romans, studieboeken en kinderboeken in de aanbieding. De Ichtusshop Aalsmeer is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Nieuw: Wok & Grill Hut
Aalsmeer - Zijn naam doet misschien anders vermoeden, maar eigenaar Imad is een geboren en getogen Aalsmeerder. “Ik woonde hier
om de hoek”, vertelt hij. Twee jaar
geleden is Imad getrouwd en verhuisd naar Amsterdam, maar voor
zijn eigen Wok & Grill hut kwam hij
zakelijk gezien weer terug naar zijn
roots. “Ik werk mijn hele leven al in
de horeca, heb de middelbare hotelschool afgerond en heb veel ervaring opgedaan in het vak, in de
beginjaren onder andere als kok.
De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest in het American Hotel, waarvan de laatste twee jaar als
Food & Beverage manager. Toen het
pand in de Ophelialaan nummer 108
leeg kwam te staan was de tijd rijp
om er iets voor mezelf te beginnen.”
Het concept wat Imad neer heeft gezet bestaat al wat langer in Amsterdam, maar nog niet in Aalsmeer. Hij
vertelt verder: “Dit concept spreekt
mij erg aan. Ik zal het even uitleggen, want het is niet een wokrestaurant in buffetvorm, zoals sommige mensen misschien denken.
Je wordt bediend door vakkundige
en vriendelijke serveersters, maar je
kunt hier wel je eigen maaltijd samenstellen met een soort stappenplan. Eerst kies je voor een basisgerecht, zoals rijst, noedels of groenten. Vervolgens kies je één van je favoriete ingrediënten uit. Dit kunnen
garnalen zijn, rund- en kippenvlees,
maar ook vegetarisch zoals tofu, noten of ananas en daarna kies je voor
een heerlijke, uiteraard zelfgemaakte, saus. Een zoetzure misschien of
een pikante. We hebben ook een
speciale ‘De Hut saus’, naar het geheime recept van onze kokkin, die
moet je gewoon komen proeven.”
In de keuken wordt dit allemaal bereid en gewokt door Phayao Tims-

ri. Een Thaise kokkin die kan bogen
op veertien jaar wokervaring. Naast
de wokgerechten kan in het restaurant ook gekozen worden voor diverse grillschotels en broodjes. Van
een Shashlik en een broodje Shoarma tot een complete mixed Grill.
“Kinderen zijn ook meer dan welkom”, zegt de eigenaar, “Juist omdat dit niet een typisch restaurant
is waar lang getafeld hoeft te worden. Er zijn kinderstoelen aanwezig en voor onder andere een lekker ijsje is er nu een dessertkaart in
de maak. De prijs kwaliteit van alle
versbereide producten is overigens
uitstekend. Zo heb je voor zes euro vijftig al een volledige maaltijd!”
Afhalen en bezorgen
De Wok & Grill Hut in de Ophelialaan biedt plaats aan zo’n veertig
zittende gasten. Er staan zwart beklede stoeltjes en moderne banken
tegen de rode wand. Bij het voorraam staat een hoge bar met krukken. De inrichting is bewust rustig
gehouden. De open keuken komt
dan zeer tot zijn recht. Met mooi
weer zal tevens het terras in de achtertuin geopend zijn. Aan de voorzijde buiten staan ook wat tafels en
stoelen om een drankje en een hapje te nuttigen. Afhalen of laten bezorgen behoort tot de mogelijkheden. Vanaf een bepaald bedrag is
de bezorging gratis.
De openingstijden zijn van zondag
tot en met donderdag van drie tot
tien uur. vrijdag en zaterdag zijn ze
een uurtje langer open en op maandag is De Hut dicht. Voor meer informatie kijk op de website www.
de-hut.com en voor reserveringen of bestellingen bel met 0297322139.
Door Miranda Gommans

Catherine wint fiets Big L
Aalsmeer - Dat de fietsactie van
Big L een megasucces was, is wel
gebleken uit de vele coupons die ingeleverd zijn door de vele bezoekers
in de winkel. Van vrijdag 22 april tot
en met maandag 9 mei kreeg elke
klant bij elke 25 euro die besteed
werd een coupon. Hoe meer coupons men invulde, hoe meer kans
op de mooie retrobike, wat nu helemaal de trend is. Honderden coupons zijn er ingeleverd. De klanten
dachten waarschijnlijk: ‘’Ja, waarom ook niet.” En zo is het natuurlijk
ook, een extra fiets is nooit weg. Afgelopen maandag aan het eind van
de dag toen de actie was afgelopen is de winnaar getrokken. Onder toeziend oog van de Big L notaris werd Catherine Combee uit Rijsenhout de gelukkige winnaar van

de retrobike. Catherine koopt regelmatig kleding bij Big L in de Zijdstraat 61. Op de foto de gelukkige
winnaar met assistant-bedrijfsleidster Corina Kamer. Houd goed deze
krant in de gaten, voor de eerstvolgende Big L actie! Altijd het laatste
of eerste weekend van de maand.

Verkoop Israël producten
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei
wordt weer een verkoop van Israel producten gehouden. De verkoop is van 13.00 tot 16.00 uur en
vindt plaats bij de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. Het assortiment

Nieuwe bijzondere locatie:
Sukria Sfeermakers & Zo

is divers. Ga eens vrijblijvend een
kijkje nemen. Voor informatie kan
gebeld worden met consulente Diny Wichers, tel. 020-6455530. Wie
spulletjes aanschaft met een totaalwaarde vanaf 20 euro krijgt een supersterke, opvouwbare tas cadeau.

Op de foto met huisdier
Nicole Jagerman, zus van, is fotografe en bij haar kunt u zaterdag
tussen half tien en drie uur kosteloos met uw huisdier op de foto gezet worden in de winkel.
Tot vijf uur zullen de verdere feestelijkheden duren. De normale openingstijden van Dierenspeciaalzaak
René Jagerman zijn van dinsdag tot
en met donderdag van negen tot
zes uur, vrijdag tot zeven uur, zaterdag tot vijf uur en maandag vanaf elf
uur. Gun uw huisdier zaterdag een
extraatje en wandel even langs de
Ophelialaan 103. Telefoonnummer:
0297-360690. Op dit moment zijn er
ook nog schattige kleine konijntjes
te bewonderen, dus neem de kinderen mee.

Aalsmeer - Is het een winkel waar
je een kopje koffie met een broodje
kunt nuttigen? Of is het een koffielunchroom waar je spullen kunt kopen? Op de Bosrandweg, tegenover
een wandelingang van het Amsterdamse bos, zit een wel heel bijzondere tentje: Sukria sfeermakers &
Zo. En het antwoord op beiden vragen is: Ja. Alles wat je ziet is te koop.
Van de verlichting tot aan de tafels
waaraan, en de stoelen waarop je
zit. Er staan kasten, vazen en windlichten. Er hangen spiegels, kraalgordijnen, plafonnières en wandversieringen en er liggen overal
kussens. Een zeer kleurige en vrolijke ambiance. “De sfeer is moeilijk
op papier uit te leggen, die moet je
gewoon een keer komen proeven”,
aldus René Riebeek, eigenaar van
het etablissement. “Ik ben deze uitdaging aangegaan, omdat ik al een
groothandel heb in oriëntaalse artikelen, die worden geïmporteerd uit
India. Ook heb ik een horeca achtergrond, dus één en één is twee,
hè. Die combinatie spreekt mij ontzettend aan. De locatie is heel geschikt voor het geven van bijvoorbeeld workshops, maar vooral voor
het vieren van een feestje kun je
bij ons terecht. We kunnen binnen
maximaal zestig mensen kwijt, maar
dat aantal is eventueel uit te breiden met veertig, omdat we er dan
een grote tent aan vast zetten en
het buitenterras erbij betrekken.
Wij, ons fantastische team bestaat
uit zes medewerkers, doen er alles
aan om er een geslaagde party van
te maken. Van muziek tot catering,
u zegt het maar. Met bediening, of
zonder, bijna alles is mogelijk en alles is sowieso bespreekbaar.” Laatst
is de ruimte afgehuurd om de tachtigjarige verjaardag te vieren van
een onvervalste Hindi mama, oma
en misschien wel overgrootmoeder. Na het opbouwen van de partytent, het opblazen van de ballonnen
en het klaarzetten van het buffet,
begon het feest. Niet zo maar een
feestje, maar een knallende party.
“Hoezo tachtig?”, zegt René. “Ongelooflijk hoe deze familie een feest-

Door Miranda Gommans

Foto: Erica Delwel

Zaterdag feestelijke dag bij Dierenspeciaalzaak René Jagerman
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 21 mei bestaat de dierenwinkel
van René Jagerman in de Ophelialaan zeventien en een half jaar. René vindt het gewoon een leuk gegeven om dat feit te vieren.
“Weer eens wat anders dan de standaard volle jaren”, aldus de eigenaar
van de dierenspeciaalzaak. Er worden op deze speciale daag veel kortingen gegeven. Ook staan er diverse kraampjes voor de deur met verschillende promotie acties en feestelijke aanbiedingen.
Zo zal er een grote kraam met producten van Royal Canin staan en
Ton Kuintjes vertegenwoordigt hondenschool FeedBack uit De Kwakel. Op de merken Nutro, Emax, Euro-Premium zal op het gehele assortiment, hoe toepasselijk, zeventien en een half procent korting gegeven worden. De speciaalzaak is
enorm uitgebreid op het gebied van
de hengelsport.
René: “U kunt bij ons terecht voor
de betere, luxere merken als Spro,
Mitchell, Shakespeare en Soul (gespecialiseerd op het vangen van
karpers). Daarnaast is mijn kracht
toch wel de kennis die ik heb op
het gebied van honden en katten. Ik
kan de klant deskundig advies bieden over voeding en dergelijke. Ik

zorg er ook voor dat alles wat niet
op voorraad is, in dezelfde week alsnog leverbaar is. Uiteraard doe ik dit
alles niet alleen. Mijn vaste medewerkster Joyce is mijn steun en toeverlaat. Verder werken we met parttime krachten. Het is een prettige
straat om in te werken, er is weinig
verloop, dat zegt genoeg. Ik ben ook
niet voor niets aangesloten bij de
winkeliersvereniging Ophelia.”

je kon bouwen. Swingende disco,
spetterende house, onvervalste Nederlandse hits, originele Hindi muziek en natuurlijk de onvermijdelijke slow dance. Van spicy bami tot
heerlijke sweeties, alles kwam op
tafel. Zo blij als Sukria was met deze
groep heerlijke mensen, zo blij waren onze gasten met onze ambiance. En hoe toepasselijk is het in dit
geval dat het woord Sukria, Dankjewel betekent in het Hindi.”
Website artikelen
Er zijn in de winkel vooral veel artikelen te koop, gemaakt van en
met glasmozaïek. René vertelt verder: “Als u een mooi kastje hebt gezien met een bepaald soort mozaiek in de deurtjes, dan zijn daar
ook lampen of andere accessoires van verkrijgbaar met hetzelfde design. Eventueel wordt dat voor
u gemaakt. Alles wat op de website te koop is, is te bewonderen
in de winkel en de meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar.” Elke
maand is er een aanbieding te vinden op de website. Deze maand is
dat een kralengordijn met een bijpassende embrasse. Inschrijving
op de nieuwsbrief via www.sukria.nl. Het bezoekadres is Bosrandweg 25 in Aalsmeer. Telefoonnummer 06-19975759. De openingstijden zijn van donderdag tot en met
zondag van elf tot vijf uur. René tot
slot: “Na een heerlijke wandeling in
het bos is het goed toeven bij ons
voor een lekkere lunch of borrel op
ons zonnige terras (en met minder
natuurlijk binnen). Wij serveren luxe
belegde broodjes met onder andere kaas van de lokale kaasboerderij,
smaakvolle panini, bier, wijn en biologische vruchtensappen. Ook voor
een versgezet kopje fairtrade koffie
en thee met een grote appelpunt of
brownies bent u op het juiste adres.
En tijdens het smikkelen kijkt u op
uw gemak rond.
Er is echt meer dan genoeg te zien
en te beleven in Sukria, u bent van
harte welkom!”
Door Miranda Gommans

Boekhuis krijgt met VVV
agentschap bredere functie
Aalsmeer - Met het in gebruik nemen van het VVV informatie meubel, een novum in Nederland, is de
functie van het Boekhuis sinds dinsdag 10 mei belangrijk uitgebreid.
Het is knap wat Constantijn Hoffscholte met de start van het Boekhuis, nu twee jaar geleden, van de
grond heeft weten te krijgen.
Het is een ontmoetingsplaats geworden voor mensen die van lezen houden en geïnteresseerd zijn
in de geschiedenis van Aalsmeer
en omgeving, precies dat wat hem
voor ogen stond. Met de uitbreiding van een VVV informatiepunt
wordt de functie van de winkel verder verbreed. Na het verdwijnen van
het VVV en de ANWB in het gemeentehuis begin 2010, bleef het
de intentie van het gemeentebestuur een VVV agentschap te behouden. In het najaar van 2010 werden de ondernemers in het centrum
van Aalsmeer in de gelegenheid gesteld om hun interesse kenbaar te
maken. Door het Amsterdams Toerisme &Congres Bureau (ATCB)
werd de inbreng van de verschillende kandidaten naast elkaar gelegd
en men vond dat het Boekhuis het
meest beantwoordde aan de vraagen doelstelling. Vanzelf is Hoffscholte blij dat er werd gekozen voor het
Boekhuis.
“Het past goed bij al onze sterk lokaal en regionaal gebonden activiteiten.” In de schappen van het
Boekhuis is naast de literatuur ook
een keur aan regionale boeken,
reisgidsen, fiets en wandelroutes en
vaarkaarten te vinden.
Het VVV agentschap is een mooie
aanvulling. Maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de officiële
opening. Nu is men, volgens Hoffscholte, redelijk op sterkte wat hulp,
assortiment en informatie betreft.
“Wij krijgen veel gevarieerde vragen van toeristen en van inwoners.
Het is interessant om een inzicht te
krijgen hoeveel toeristen Aalsmeer
bezoeken. Wij hebben bijvoorbeeld
al Noren, Fransen, Duitsers, Italianen, Amerikanen, Spanjaarden gehad die vragen om toeristische attracties, activiteiten en accommodaties. Uit heel Nederland krijgen
wij telefoontjes om informatie over
de ark van Noach.” De Aalsmeer-

ders zelf komen naar het Boekhuis
voor ondermeer camping- en reisgidsen in eigen land en daarbuiten. “Het agentschap houdt in dat
wij een uitgebreid assortiment aan
boeken en gidsen hebben, daarnaast foldermateriaal met attracties en activiteiten.” Honderden vestigingen telt de VVV door heel Nederland. Hoffscholte ziet het als een
leuke bijkomstigheid dat de onthulling van het wandmeubel in nieuwe
VVV- stijl, als eerste plaats vond in
het Boekhuis.
Het VVV wandmeubel, fris groen en
blauw, biedt zeer overzichtelijk een
kijk op de honderden flyers en folders. Via de digitale zuil kan met
een eenvoudige vingeraanwijzing
een ontdekkingsreis maken door
het land van toerisme. De recreatieve voorzieningen zijn verrassend
en de hoeveelheid aan regionale informatie verbazingwekkend. In en
rond Aalsmeer valt veel te beleven,
zoveel wordt wel duidelijk. Het Personeel van het Boekhuis is blij met
de aanvulling van het VVV agentschap. Een van de personeelsleden
komt vanuit de reisbranche. “Het is
heerlijk om deze service te kunnen
bieden.”
Watersport
Op initiatief van de gemeente en de
ondernemersvereniging Aalsmeer
(OVA) is er nu ook een toeristische
plattegrond van Aalsmeer te verkrijgen. Maar de OVA doet meer. Er
wordt hard gewerkt aan de promotie van recreatie en toerisme. Met
name in de watersport liggen nog
vele kansen die benut kunnen worden. “Aalsmeer centrum ligt aan het
water, dat is uniek daar valt nog zoveel uit te halen. Maar de vaart zit
er in, ik zie de stroomversnelling, de
aanlegsteigers op het Praamplein
zijn een goed begin”, aldus een enthousiaste Hoffscholte die toch nog
eens de nadruk wil leggen op de
grote hoeveelheid activiteiten die
in het Boekhuis worden georganiseerd en op het lokale en regionale
karakter hiervan. En natuurlijk doet
het Boekhuis ook mee met de WAK
week, naast een boekenquiz, kan
iedereen meewerken aan een spannend verhaal.
Janna van Zon

Extra promotie voor Aalsmeer

Toeristische plattegrond
Aalsmeer - Tijdens de opening
van het VVV Agentschap op 10 mei
overhandigde wethouder Van der
Hoeven de nieuwe toeristische plattegrond aan Constantijn Hoffscholte
van Boekhuis Aalsmeer.
Van der Hoeven: “De gemeente
Aalsmeer heeft samen met lokale
ondernemers hard gewerkt om een
toeristische plattegrond vol met interessante informatie te realiseren.
De toeristische plattegrond is een
prima visitekaartje van Aalsmeer.
Om mensen op een goede manier
te ontvangen binnen de gemeente,
is het goed om ze welkom te heten
met informatie en ze tegelijk de weg
te wijzen. Daarom bevat de kaart

toeristische wetenswaardigheden
en een uitgebreide kaart met legenda.”
De werkgroep promotie, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit
Ondernemersvereniging Aalsmeer,
Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie, de winkeliers, de horeca, FloraHolland en gemeente Aalsmeer
heeft het proces rond de plattegrond begeleid.
Van der Hoeven: “Wij willen
Aalsmeer op de kaart zetten als een
interessante gemeente voor toeristen en recreanten. Het mooie is dat
de toeristische plattegrond tot stand
gekomen is door gezamenlijk initiatief van bedrijven en gemeente.”
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Jury verkiezing beste onderneming
uitgebreid met Tom de Vries

In Green Park Aalsmeer

Representatieve ruimtes
voor lokale ondernemers
Aalsmeer - Een beeldbepalend
bedrijfs- en kantoorpand zal binnenkort verrijzen in Green Park
Aalsmeer. Kleine ondernemers in
het MKB kunnen één of meer units
kopen en naar eigen smaak inrichten. Eigenaar van de grond is Piet
Schouten. Hij start deze zomer met
de bouw. Piet Schouten woont en
werkt al een halve eeuw in Aalsmeer.
Hij is eigenaar van verwarmingsbedrijf Van Kessel. “Deze grond is al
sinds 1952 familiebezit”, vertelt hij.
“Zo’n 36 jaar geleden hebben mijn
vrouw en ik de grond gekocht van
mijn schoonmoeder. Destijds kon ik
er eigenlijk niets mee, vanwege de
agrarische bestemming van het gebied. Jammer, want ik wilde er een
loods plaatsen als opslagruimte
voor verwarmingsonderdelen. Toch
heb ik het nooit verkocht: nu kan ik
hier toch nog een prachtig pand laten bouwen.”
Kleinschalig
Het bedrijvengebouw Hoeksteen is
165 meter lang, telt 2 verdiepingen
en bestaat uit 32 kleinschalige bedrijfsunits met een oppervlakte van
ten minste 117 vierkante meter. Ook
een dubbele unit behoort tot de mogelijkheden. Ze kunnen worden ingericht als kantoor of bedrijfsruimte, en zijn bij uitstek geschikt voor
ondernemers in het MKB. Denk
bijvoorbeeld aan schilders, stukadoors, internetbedrijven, advocaten
en makelaars. Parkeren kan voor de
deur op het eigen parkeerterrein.
Architect van het pand is Piet Onderwater. Hij is trots op de flexibiliteit en speelse uitstraling van
het pand: “Dit wordt het mooiste bedrijfsverzamelgebouw van
Aalsmeer. Geen stalen constructie,
maar eerlijk metselwerk.” Opvallende kenmerken zijn het golvende dak
en de verspringende ramen. “We zitten dicht bij Schiphol, en de vliegtuigen hebben last van grote vogels.
Een schuin dak weert vogels. Bij het
ontwerp hebben we ervoor gekozen
om niet alles kaarsrecht te maken,
maar een beetje speels. Dit zie je te-

rug in de ramen, kozijnen en in details van het metselwerk.” Het kwaliteitsteam van Green Park Aalsmeer
was direct enthousiast over het ontwerp, de materiaalkeuze en de uitstraling van het pand.
Onderwater: “De samenwerking
met de gemeente en het kwaliteitsteam hebben we als plezierig en
ondersteunend ervaren. Natuurlijk werden er voorwaarden gesteld,
maar daar konden we prima mee
uit de voeten.” “Als je een goed plan
hebt, is het krijgen van een bouwvergunning eenvoudiger dan het
aanvragen van een dakkapel”, merkt
Schouten op.
Alle bedrijven welkom
Het bedrijfsverzamelgebouw ligt
in het vestigingsvrije gedeelte van
Green Park Aalsmeer. Hier kunnen
zich ook bedrijven vestigen die geheel los staan van de sierteelt en
de bloemenveiling. Andere gedeelten blijven gereserveerd voor de
bloemensector. “Iedereen kan een
unit kopen. Daarbij geldt: wie het
eerst komt, die het eerst maalt”, legt
Schouten uit. Het is in deze tijd niet
verstandig om zomaar met bouwen
te beginnen. Gelukkig leent het ontwerp zich door de langgerekte vorm
prima voor gefaseerd bouwen. Het
bouwproces wordt in twee of drie
fases verdeeld. Hoe snel het complete pand er staat, hangt af van
de verkoop. Leo Jansen van bouwbedrijf Keystones heeft er veel vertrouwen in, ook op grond van zijn
ervaring met vergelijkbare nieuwbouwprojecten in Katwijk, Rijswijk
en Haarlem. “Er is genoeg belangstelling, we zijn al met een aantal
ondernemers in gesprek. Wel merken we dat het lastig voor hen is om
de financiering rond te krijgen, omdat banken maar mondjesmaat leningen verstrekken. Zodra er zeven
kopers zijn starten we met de bouw
van de eerste tien units. Midden juli
2011 wordt de eerste paal geslagen.
Als de verkoop vlot verloopt, kan
Hoeksteen in de zomer van 2012
gereed zijn.”

Brood met biologische grondstoffen

Nieuw: Vooges logisch!
Aalsmeer - Bakkerij Vooges introduceert: Vooges logisch! Een aantal
nieuwe brood soorten bereid met
biologische en lokale grondstoffen.
Zo wordt het meel voor deze overheerlijke producten exclusief voor
bakkerij Vooges gemalen door korenmolen De Leeuw met uitsluitend
graan uit de Haarlemmermeer.
Waarom is Vooges logisch zo anders dan bijvoorbeeld biologische
producten? Ten eerste omdat de
bakkers altijd de uiterste zorg besteden aan alle producten. De boer
heeft tijdens het verbouwen van de
biologische grondstoffen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt,wat natuurlijk veel beter is voor het milieu
en voor de gezondheid! Het graan

wordt verbouwd in de Haarlemmermeer, omdat het graan zo dichtbij verbouwd word hoeven er geen
vervuilende vrachtauto`s heel Europa door te rijden of zelfs container
schepen uit Amerika hier het graan
te komen brengen, een groot milieu voordeel. Bij het malen van het
graan tot meel door korenmolen de
Leeuw in de Zijdstraat is geen elektriciteit nodig, de molen maalt volledig op windkracht! Vooges logisch!
is ‘gewoon’ een logisch, duurzaam
product dat beter is voor het milieu, bereid wordt met lokale grondstoffen, verpakt in een volledig biologisch afbreekbare zak en misschien wel het belangrijkste, ontzettend lekker is!

Kaasmand van Blokje Om
Kudelstaart - Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei heeft kaaswinkel Blokje
Om in het winkelcentrum weer een
leuke moederdagactie gehouden.
Klanten mochten hun kassabon in
de ton in de winkel deponeren en
maakten hiermee kans op een leuke
en lekkere moederdagmand.

Start Kids & Go en Villa Vrolijk
Aalsmeer - Op maandag 16 mei
zijn voor het eerst kinderen opgevangen op de nieuwe naschoolse opvang Kids & Go achter zwembad De Waterlelie. De opvang is te
vinden door bij de midgetgolfbaan
links over het bruggetje te gaan en
na 20 meter bevindt zich aan de
linkerkant de vestiging. De school
gaat uit, tijd voor plezier en avontuur! Eerst even hangen op de bank.
Kopje thee of limonade en je verhaal vertellen. En daarna? Doen wat
je wilt en met wie je dat wilt; binnen spelen, buiten avonturieren, of
meedoen met een van de (sportieve) activiteiten. De naschoolse opvang (NSO) is geen verlengstuk van
school, maar vrije tijd waarin kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen. Uiteraard altijd onder deskundige begeleiding. De eerste kinderen die maandag opgevangen
zijn waren door dolle heen. Allemaal
nieuw speelgoed en alles even uitproberen, helemaal geweldig. Kids
& Go is uniek omdat een pedagogisch beleid wordt gevoerd gericht
op kinderen. Het beleid is in kindertaal geschreven en kinderen hebben actief inspraak. “Deze manier
van werken is een unieke manier
die elk kind letterlijk en figuurlijk de
ruimte geeft. Om te spelen, te ontdekken, te leren en zichzelf te kunnen zijn en inspraak hebben in het
reilen en zeilen binnen de opvang”,
aldus eigenaresse Bianca Wegbrands van Kids & Go. Kinderen van
4 tot 13 jaar kunnen bij Kids & Go na
schooltijd en in de vakanties kennismaken met tal van verschillende
sporten, spellen en activiteiten. Uiteraard worden de activiteiten begeleid door deskundige enthousias-

te pedagogische medewerkers. Kids
& Go werkt samen met alle basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart,
de Kwakel en Uithoorn. Indien nodig worden alle kinderen ook op van
de scholen opgehaald. Ook kinderen die (nog) geen contract afgesloten hebben, zijn welkom bij Kids
& Go op basis van flexibele opvang.
Zowel tijdens schoolweken, margedagen en vakantiedagen. De openingstijden van NSO Kids & Go zijn
van 15.00 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag en van
12.00 tot 18.30 uur op woensdag en
op vrijdag. Op dit moment zijn er
nog enkele NSO-plaatsen beschikbaar.Villa Vrolijk, de unieke halve
dag opvang voor kids van 2 tot 4
jaar maakt tijdens de schoolweken
op maandag, dinsdag en donderdag
gebruik van de mooie ruimte van de
Naschoolse opvang Kids & Go. Villa Vrolijk organiseert ook voor deze kleintjes leuke sport en spel activiteiten onder leiding van deskundige pedagogisch medewerkers.
De openingstijden zijn van 07.30 tot
13.30 uur. Extra uren zijn ook mogelijk, ook tijdens vakantieperioden!
Bel voor meer informatie over de
naschoolse opvang, de halve dagopvang of inschrijving op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 09.00
en 17.00 uur naar het centrale kantoor via 0297-565154 of neem een
kijkje op de website www.kdvkiekeboe.nl. Ook kan een mail gestuurd
worden naar: info@kdvkiekeboe.
nl of nso-kids&go@kdvkiekeboe.
nl. Belangstellenden zijn natuurlijk
ook van harte welkom op de officiële openingsdag. Deze staat gepland op zaterdag 18 juni van 14.00
tot 17.00 uur.

Geheime instelling is KPN
telefonie/internetcentrale
Aalsmeer - “In de Nieuwe Meerbode van 12 mei stond de vraag van
Kees Knecht over een ‘geheime instelling’. Nou, zo geheim is het niet.
Het betreft een telefonie/internet
centrale waarvan er momenteel velen uit de grond worden gestampt
in de omgeving Amsterdam, onder
andere van Telecity, Globalswitch of
zoals deze in Aalsmeer van de KPN.
Ik ben zelf woonachtig in Ku-

delstaart, maar heb hier voor mijn
werkgever uit Diemen velen werkzaamheden uitgevoerd. Ik hoop dat
hiermee het mysterie rondom de Lakenblekerstraat 13 is opgelost”, aldus de heer B. Meijer in deze uitgebreide uitleg.

Jansen, CEO ATP, Marcel Claessen, vestigingsdirecteur Aalsmeer
Flora Holland, Dirk de Bie, adviseur
Regiostimulering Kamer van Koophandel en Jos Schouten, bedrijfsadviseur Flynth adviseurs en accountants.
Aanmelden
Bent u (of kent u) een ondernemer die met passie onderneemt, innoveert, lokaal betrokken, en duurzaam is en een bedrijf heeft opgebouwd dat een voorbeeld is voor
collega-ondernemers? Een bedrijf
dat wat u betreft zich de Beste Onderneming van Aalsmeer zou mogen noemen?
Dan kunt u zich aanmelden voor
de Verkiezing Beste Onderneming
of Beste Starter van Aalsmeer door
het ingevulde inschrijfformulier naar
OvhJ@aalsmeer.nl te sturen. De
aanmelding sluit op 15 juni. Voor
meer informatie: www.aalsmeer.nl/
OvhJ.

Ondernemersborrel leden OVA
Aalsmeer - Dinsdag 24 mei organiseert Ondernemers Vereniging
Aalsmeer de eerste netwerkborrel
van dit jaar. Een uitstekende gelegenheid om collega-ondernemers,
politici, vertegenwoordigers van de
gemeente en andere relaties in een
informele sfeer te ontmoeten. De
ondernemersborrel vindt plaats bij
restaurant de Kempers Roef aan de
Kudelstaartseweg 228 van 17.00 tot
19.00 uur. Burgemeester Pieter Lit-

jens zal aanwezig zijn en een korte toelichting geven op de gevolgen
van de samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen.
Kortom, alle voorwaarden zijn aanwezig om er wederom een geslaagde bijeenkomst van te maken. De
borrel is gratis toegankelijk voor leden van OVA. Vooraf aanmelden is
ditmaal niet nodig. Voor informatie
en aanmelden voor lidmaatschap:
www.ondernemendaalsmeer.nl.

Witte rozen voor de zorg
Aalsmeer - Met driehonderd witte
rozen vertrok tv-personality Angela
Groothuizen afgelopen donderdag
12 mei vanaf FloraHolland Aalsmeer
naar diverse Nederlandse zorginstellingen. Alle mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn werden
bedankt voor hun fantastische werk.
In het kader van haar honderdjarig

jubileum zorgde FloraHolland voor
de rozen. 12 Mei is de internationale Dag van de Verpleging. Angela
Groothuizen, ambassadeur van de
actie, bezorgde de bloemen, taarten
en duizenden persoonlijke bedankjes bij zorgafdelingen van instellingen in het hele land en met heel
veel plezier.

Het mysterie is zeker opgelost. Nog
meer vragen? Altijd handig om wijzer van elkaar te worden.

Weer loterij met auto als hoofdprijs

Bloemenzegels sparen loont!

De trekking was zaterdagmiddag 7
mei. Winnaar Caroline Lugten was
blij en verrast na het telefoontje van
de kaaswinkel en kwam trots met
dochter Eline de mand in ontvangst
nemen.

Hoekwater BV officieel
partner van minderwatt
Aalsmeer - Met ingang van 12 mei
is Hoekwater BV in Aalsmeer partner geworden van minderwatt®. De
heer Sparnaaij van Hoekwater BV
vertelt: “Deze stap past in ons streven naar duurzaamheid. Uit onderzoek is gebleken dat er veel vraag
is naar efficiënte en duurzame energiebesparende
lichtoplossingen.
Ook wij krijgen veel vragen van
klanten, die continue geconfronteerd worden met onjuiste productinformatie over energiebesparing en
toepasbare lichtbronnen en armaturen. Door deze vragen en ontwikkelingen uit de markt is minderwatt®
opgericht. Minderwatt® biedt objectieve advisering en bewezen
kennis in samenwerking met lokaal
opererende partners. En daar zijn

Naschoolse en halve dag opvang

Aalsmeer - De Jury Verkiezing
Beste Onderneming en Starter van
Aalsmeer is uitgebreid met Tom de
Vries. Hij is Managing Director bij
De Vries Groep en zal ook de Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA)
vertegenwoordigen in de jury. Onder
De Vries Group valt ook Koninklijke
De Vries Scheepsbouw dat al sinds
1906 een echt Aalsmeers bedrijf is.
De Vries Groep bouwt custom built
zeewaardige motorjachten onder de
naam Feadship. Feadship (First Export Asociation of Dutch Shipbuilders) is marktleider in dit segment.
Wethouder Economische Zaken Ad
Verburg: “We zijn heel blij met dit
nieuwe jurylid van zo’n hoogwaardig scheepsbouwbedrijf dat al decennia een belangrijke bijdrage levert aan de Aalsmeerse economie.”
Tom de Vries: “Ik ben zeer vereerd
om aan dit evenement een bijdrage te mogen leveren.” Vanaf 21 april
is de inschrijving voor de Verkiezing
Beste Onderneming en Starter van
Aalsmeer van start gegaan. Op 28
oktober zullen tijdens de feestelijke ondernemersavond twee prijzen
worden uitgereikt. Het gaat om de
prijzen ‘Onderneming van het jaar’
en ‘Starter van het jaar’. De drie beste bedrijven van Aalsmeer en Kudelstaart worden dan genomineerd
voor de Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland 2011/2012. Burgemeester Pieter Litjens zal voorzitter
zijn van de jury en de prijs voor Beste Onderneming in Aalsmeer uitreiken. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg zal de prijs Starter van Aalsmeer uitreiken. De Jury zal naast deze twee heren en Tom
de Vries verder bestaan uit Jeroen
Broeknellis, directeur Wholesale Rabobank Regio Schiphol, John

wij er nu een van!” In samenwerking met minderwatt® biedt Hoekwater BV een professionele, resultaatgerichte aanpak op het terrein
van duurzame lichtoplossingen. Van
aanvraag, inventarisatie, tot advies,
lichtplan en -berekeningen. Ook financiering, en dat is uniek, behoort
tot de mogelijkheden. De heer Sparnaaij: “Op www.minderwatt.nl en op
onze eigen website is meer te vinden over deze nieuwe aanpak en
dienstverlening. Vraag vrijblijvend
een inventarisatie aan en zie hoeveel u kunt besparen op energie. Zo
maken we met z’n allen van minder
meer.” Hoekwater BV is gevestigd in
de F.A. Wentstraat 2a en telefonisch
bereikbaar via 0297-324260. Informatie: www.hoekwater.nl.

Aalsmeer - De Aalsmeerse vereniging van Bloemenzegelwinkeliers
wijst iedere inwoner nog even duidelijk op het feit dat het zeker de
moeite waard is om de blauw rode bloemenzegeltjes te sparen en
te plakken. Naast de twee euro korting met een volle kaart, is er maandelijks een extra trekking waaruit
een cadeaubon van vijf euro wordt
verloot en onder toeziend oog van
een notaris kunnen met de eindejaarstrekking grote prijzen worden
gewonnen. Vorig jaar is er een auto verloot en uitgereikt door burgemeester Pieter Litjens.
Ook dit jaar zal in samenwerking

met garagebedrijf van Kouwen een
auto worden weggegeven, een Opel
Agila is de hoofdprijs om precies te
zijn. Alle overige prijzen, het zijn er
zo’n twintig, worden allemaal ter beschikking gesteld door de deelnemende winkeliers. Vergeet niet bij
het inleveren de spaarkaart volledig
met naam, adres en telefoonnummer in te vullen.
De zegels worden gratis verstrekt,
dus bij iedere twee euro aan boodschappen gewoon even een bloemenzegel accepteren, opplakken
in het boekje en u dingt mee voor
mooie prijzen. Een simpeler spaarsysteem bestaat niet.

F&VA houdt clubfestival
om de Zilveren Camera
Aalsmeer - Maandagavond 23 mei
wordt ter gelegenheid van de laatste clubavond van dit seizoen het
clubfestival om de zilveren camera gehouden bij Film- en Videoclub
Aalsmeer. Er zijn acht videoproducties voor dit festival aangemeld. Deze zullen onder andere op cameravoering, verhaallijn, montage en
geluid worden beoordeeld. De jury zal bestaan uit enkele leden van
de bevriende videoclub De Smalle
Band uit Amsterdam. Naast de zilveren camera is ook de geluidsprijs
te winnen voor de film met het beste geluid.
Ook het publiek kan zijn voorkeur
voor een bepaalde videoproductie
kenbaar maken via de zaalprijs.
Voor de videoliefhebbers is dit een
ideale avond om eens kennis te
maken met de Film- en Videoclub
Aalsmeer. De F&VA is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden. Mensen

die geïnteresseerd zijn in het filmen
met een videocamera zijn maandag
van harte welkom. De clubavond
wordt gehouden in gebouw ’t Anker
aan de Oosteinderweg 273a in Oost
en begint om 20.00 uur. Informatie
over de F&VA via of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl

Vrij bridgen
Onder Ons
Aalsmeer - Ook deze zomer organiseert bridgeclub Onder Ons elke
woensdagavond vrij bridgen. Het
bridgen vindt plaats in gebouw Irene in de Kanaalstraat en begint om
19.30 uur. Inschrijving tot uiterlijk
19.20 uur in verband met de indeling. De kosten bedragen 4 euro per
paar.
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Buitenspeeldag in Kudelstaart

Ouderdaglunch op Zuidooster

Kudelstaart - Op woensdag 1 juni aanstaande organiseert Stichting
de Binding, in samenwerking met
onder andere stichting Cardanus,
Jeugdclub ’t Gilde en de Openbare
Bibliotheek Kudelstaart, de Buitenspeeldag in Kudelstaart. De Buitenspeeldag is de nieuwe naam geworden voor de Nationale Straatspeeldag. Het doel van de Buitenspeeldag is dat kinderen een hele middag veilig op straat kunnen spelen
zonder rekening te hoeven houden
met het verkeer op straat. Net als
in voorgaande jaren vindt de Buitenspeeldag dit jaar weer plaats
in de Graaf Willemlaan en Proosdijstraat. Voor iedereen is weer van
alles te beleven: Stichting de Binding zorgt voor verschillende spelletjes en activiteiten, de Bibiliotheek
gaat voorlezen, Stichting Cardanus

Aalsmeer - Woensdag 11 mei
hebben de leerlingen van groep 4b
van obs de Zuidooster en hun ouders een lunch aangeboden gekregen in het kader van ouderdag
in plaats van moederdag en vaderdag. De ouders werden om half 12
persoonlijk door de leerlingen naar
hun plaatsen begeleid. Vanaf dat
moment werden zij volledig in de
watten gelegd met allerlei lekkernij-

Groep 5 naar
Binding Oost
Aalsmeer - Het schooljaar loopt al
een beetje naar het einde. Dat betekent voor de meeste kinderen uit
groep 5, dat ze bijna naar groep 6
gaan. En dan mag je ook naar de
Binding!
Om de kinderen alvast een beetje te

zorgt voor veel buitenspeelmateriaal
en bij ’t Gilde kunnen kinderen zich
laten schminken. Deelname is gratis! De buitenspeeldag is van 14.00
tot 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur is een
deel van de Graaf Willemlaan en de
Proosdijstraat afgesloten voor verkeer.
Vrijwilligers gezocht!
Om deze dag mogelijk te maken is
er nog wel hulp nodig! Daarom is de
Binding op zoek naar inwoners, die
het leuk vinden om deze dag vrijwillig te helpen! Het gaat om assistentie bij spelletjes en activiteiten. De hulp is nodig tussen 13.00
en 17.00 uur. Lijkt het u/jou leuk om
tijdens deze middag te komen helpen? Voor opgave of informatie kan
contact opgenomen worden met
inge@debinding.nl.
laten wennen, mogen ze al best een
kijkje komen nemen. Neem je vader
of moeder mee, dan kun je kijken of
jij het ook leuk vindt. Op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.30 kun je
even langskomen, dan maak je kennis met Eveline. Het kan allemaal in
de maand juni. Maar wil je voor die
tijd al eens meedoen, stuur dan een
mailtje naar eveline@debinding.nl
Voor de activiteiten kun je kijken op
www.debinding.nl.

Week van de Amateur Kunst

Workshops bij de Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdag 21 mei staat
een aantal docenten van de Werkschuit klaar om door middel van
kleine workshops jong en oud kennis te laten maken met zijn/haar
vakgebied.
Voor de kinderen zijn er workshops
kleien en schilderen. Voor de volwassenen staan de docenten van
modelboetseren, edelsmeden, sieraden maken van fimoklei, vilten,
mozaïek en blij met klei klaar. De
workshops duren circa 1.5 uur afhankelijke van het type workshop.
Inschrijven kan van te voren via
werkschuitaalsmeer@live.nl.
Op de dag zelf kunnen bezoekers
natuurlijk ook aanschuiven, maar
vol is vol. De workshops zijn van
13.00 uur tot circa 15.30 uur. Voor

materiaal wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Voor kinderen 3 euro en
voor volwassenen vanaf 5 euro per
persoon. Stichting de Werkschuit is
gehuivest in ’t Stommeerkwartier in
de Baccarastraat.

Christelijke Jeugdkampen
in Otterlo en België
Aalsmeer - Ook dit jaar worden
vanuit Aalsmeer weer christelijke
jeugd– en kinderkampen georganiseerd. In de zes weken van de zomervakantie gaan afwisselend jongens en meisjes naar kampeerboerderij De Woudegge in Otterlo.
De boerderij is gelegen aan de rand
van het Roekelsebos, waar regelmatig herten en reeën gezien worden, en is een schitterende locatie
met vele mogelijkheden voor allerlei activiteiten. De kampen zijn ingedeeld in de leeftijdscategorieën 8
tot en met 10 jaar, 10 tot en met 12
jaar en 13 tot en met 16 jaar. Verder

worden dit jaar ook twee gemengde
kampen georganiseerd voor jongeren van 16 jaar en ouder. Deze zogenoemde 16+ kampen gaan naar
Malmedy in België. Lijkt het jou leuk
om mee op kamp te gaan of wil je
meer informatie over de verschillende kampen? Kijk dan op de website www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl. Hier zijn ook foto’s te
vinden van de verschillende kampen
van het afgelopen jaar. Wil je mee?
Op de site verder ook een aanmeldingsformulier. Haast maken is vereist, want sommige kampen zitten al
bijna vol.

Nieuwe expositie Kinderkunstzolder

Kinderen en waterlanders
Aalsmeer - Op de kinderkunstzolder van KCA is een nieuwe expostie
ingericht met kindertekeningen over
het thema Water. Maar liefst negen
landen doen mee aan de tentoonstelling die tot en met 31 juli te zien
is. Leerlingen van obs Kudelstaart
maakten grote schilderijen beplakt
met allerlei materiaal. Tijdens een
kunstkijkles op 17 mei kregen leer-

lingen uit groep 7 van Samen Een de
opdracht om Waterlanders te verbeelden. De tekening van de 11 jarige Inez werd door haar klasgenoten gekozen als de mooiste, Daarom
een plaatsje in deze krant.
De Kinderkunstzolder in de Dorpsstraat is iedere donderdag tot enmet
zondag open tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

en. Alle ouders genoten van belegde broodjes, sapjes, rauwkost, etc.
Ook de kinderen vonden het geweldig om hun ouders te verwennen en
liepen af en aan met alle heerlijkheden, geen moeite was hen teveel.
Tijdens het eten hadden de ouders
alle tijd om met elkaar bij te praten. De ouders waren heel positief
en vonden de lunch voor herhaling
vatbaar.

Obs Kudelstaart on the move
Kudelstaart - Al jarenlang doet de
OBS Kudelstaart mee met het project ‘School on the move’. Centraal
in dit project staan de thema’s gezonde voeding en gezond bewegen! Drie groepen van de OBS Kudelstaart zijn de afgelopen weken
heel intensief met deze onderwerpen bezig.
Een van de stagiaires had er een
speerpunt van gemaakt voor haar
eindscriptie en onder andere de ouders van de school geënquêteerd.
Al snel bleek dat een grote meerderheid achter het beleid van de
school staat: Drie maal in de week
een verplichte fruitdag. Stagiaire Kim liet in haar presentatie nog

eens duidelijk zien waarom dit zo
belangrijk voor kinderen is. Vervolgens was het de beurt aan twee
studenten, die voor diëtiste studeren. Zij gaven een overzicht van de
lessen, die ze aan de kinderen hadden gegeven, en vooral de manier
waarop ze de spijsvertering in beeld
hadden gebracht, was reden voor
een lach. Maar dat was nog niet alles: De kinderen van de betreffende
groepen openden die avond in hun
klas hun gezonde restaurant!
Ouders kregen een gezond hapje en
er moesten bewogen worden! Maar
liefst 130 belangstellenden mochten tijdens deze succesvolle activiteit begroet worden.

De Zegelkids vrijdag bijeen!
Aalsmeer - Vrijdag 20 mei wordt
alweer de laatste bijeenkomst van
dit seizoen gehouden voor de leden
van jeugdclub De Zegelkids. De bijeenkomst vindt plaats in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 en
is van 19.00 tot 20.30 uur. Ingang
achterom. Deze avond wordt een lezing gegeven door Jan Bouwmeester en gaat over hoe vroeger, en ook
in Nederland, brieven met een raket
werden verstuurt.
Zelfs in Aalsmeer is op 20 juni 1945
een raket afgeschoten met brieven
erin. Dit zal een boeiende lezing zijn
waar de ouders ook best aan mogen
schuiven. Verder is er op deze laatste bijeenkomst ook de gebruikelijke veiling waar op zegels geboden
mag worden met verdiende punten.
Geld meenemen hoeft dus niet. Wie
nog opdrachten af heeft of de puzzel inlevert, krijgt daarvoor nog pun-

ten die voor de veiling gebruikt kunnen worden. Voor de jeugd is er elke
maand een jeugdpuzzel met maximaal 10 vragen waar punten mee
verdiend kan worden. Als er verder
nog tijd over is, mag er gesnuffeld
worden in die gigantische grote bak
vol zegels.
Nieuwsgierig? Kom dan ook.
Voor meer informatie, kan contact opgenomen worden met Ellie via 361819 of Saskia via 569660.
Ook kan gekeken worden op:
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Open repetitie Jong Sursum
Aalsmeer - Jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum houdt vrijdagavond 20 mei een open repetitie.
Het is deze week de Week van de
Amateurkunst (WAK) dus zet het
orkest de deuren open. Iedereen is
van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
Van 18.45 tot 19.45 uur repeteert
het jeugdorkest, zoals iedere vrijdagvond, in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12, naast de Dorpskerk
in Aalsmeer. Jong Sursum is een
harmonieorkest. Naast de koperen blaasinstrumenten kunnen ook
houten blaasinstrumenten (klarinet
en hobo) en dwarsfluiten meespelen in het orkest.
Uiteraard zijn ook slagwerkers van
harte welkom. Het jeugdorkest wil
heel graag nieuwe leden. Kom langs

20 mei. Jong Sursum staat onder
leiding van dirigent Dick Hesselink.
Er zijn tijdens de open repetitie enkele ervaren muzikanten aanwezig
die jeugdspelers graag op weg helpen. Zij zijn tenslotte zelf ook jong
begonnen.
Les via muziekvereniging
Wie na de zomervakantie wil beginnen met muzieklessen, kan via de
muziekvereniging beschikken over
een instrument.
En wie lid wordt van Sursum Corda
krijgt korting op de HaFaBra lessen
bij de muziekschool mits woonachtig in Aalsmeer of Kudelstaart. Vrijdagavond tijdens de open repetitie
kunnen diverse instrumenten uitgeprobeerd worden. Voor meer informatie: 0297-344334 of 0297-521128.

Inschrijven kan tot eind mei

Proefvaart voor juniorrace!
Aalsmeer - Afgelopen zondag is
het voltallige bestuur van de junior
pramenrace gespot bij de proefvaart
van de zevende juniorrace. Met een
snelheidsmeter is gekeken hoe snel
de eerste snelle pramen binnen
zouden kunnen komen. Ook waren
er kinderen aan boord om een zo reeel mogelijke tijd neer te zetten. De
kinderen zaten allemaal op de bodem van de praam en zodra er tegenwind was gingen ze liggen om
zodoende toch een knappe tijd neer
te zetten. De kinderen moesten onderweg ook opdrachten doen en uiteraard de inleveropdracht uitvoeren! De nieuw route en de opdrachten zijn nu bekend. Wie deze alvast wilt weten kan mailen naar info@pramenrace.nl. Zaterdag 25 juni om 13.00 uur zal op het Stokkeland het startschot klinken van alweer de zevende junior pramenrace.
Inmiddels hebben zich alweer vele
kinderen aangemeld voor dit echte
Aalsmeerse spektakel. Maar voordat het startschot klinkt, is er op zaterdagmiddag 18 juni van 14.00 tot
16.00 uur de sportmiddag bij jacht-

haven Stenhuis aan het einde van
de Uiterweg. Hier zullen alle teams
gaan strijden om het beste startnummer. Ook bij slecht weer zal
de sportdag doorgaan, want Stenhuis heeft een leegstaande botenloods beschikbaar gesteld om de
sportactiviteiten uit te kunnen voeren. Tevens is foto de Boer weer van
de partij en worden de kinderen uiteraard verwent met de nodige versnaperingen. Nieuw dit jaar is dat
de sportdag te volgen is via de webcam. Via www.juniorpramenrace.nl
kan worden ingelogd om de deelnemende teams te volgen. Heeft je vader of moeder, opa of oma, buurman
of buurvrouw een praam met Penta en wil je met je eigen team meedoen met dit supersportieve gezellige evenement? Meld je dan nu snel
aan! De inschrijvingen sluiten eind
mei.
Inschrijven kan door het inschrijfformulier te downloaden op de website of door een email te sturen naar
arnaud@pramenrace.nl. Thema van
de junior pramenrace is onderwater
wereld.

Opgeven nu mogelijk!

Kampeerweekend in jungle
Aalsmeer - Het Kampeerweekend van zwembad De Waterlelie
en zwemvereniging Oceanus gaat
dit jaar een avontuur in de jungle
beleven! Het jaarlijks terugkerende zwemkamp voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar wordt gehouden
op 15, 16 en 17 juli bij zwembad De
Waterlelie aan de Dreef. Alle spelletjes, het zwemmen en de activiteiten hebben met de jungle te ma-

ken. Er worden spelletjes gespeeld
op het terrein van het zwembad en
in de omgeving. Uiteraard wordt een
bonte avond gehouden en natuurlijk gaan de deelnemers heel veel
zwemmen! Zwem jij graag en vind
je het leuk om met je vrienden op
kamp te gaan? Geef je dan nu op
voor het kampeerweekend.
Meer informatie en inschrijven via
kampeerweekend.zsc-oceanus.nl.

Wethouder Verburg ziet hoe een leerling voor zijn start instructies krijgt.

Fietsexamen voor basisscholen
Aalsmeer - De basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart zijn afgelopen week druk bezig geweest
met het praktische verkeersexamen. Meer dan 300 fietsende kinderen waren op 12 en 13 mei te herkennen aan de oranje hesjes. Op 12
mei deden de kinderen uit Aalsmeer
fietsexamen en op 13 mei mochten de kinderen uit Kudelstaart laten zien dat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit jaar
deden negen van de tien basisscholen mee, waar het er vorig jaar zeven waren. Wethouder verkeer en
vervoer Ad Verburg: “We hebben
het verkeersexamen opgenomen in
het verkeersbeleid, omdat de veiligheid van de kinderen belangrijk is.”

Wethouder onderwijs Eurich: “Het is
goed dat de kinderen educatie krijgen over de verkeersregels, want
dit voorkomt veel ongelukken in het
verkeer.” Wethouder Verburg gaf
het startschot in de Hornmeer aan
de leerlingen in Aalsmeer. De basisschoolleerlingen uit Kudelstaart
kregen het startsein van wethouder Eurich. Ouders en leerkrachten
stonden langs de fietsroutes om de
prestaties van de deelnemers te beoordelen. Voor het verkeersexamen
is speciaal materiaal aangeschaft,
zodat de gemeente Aalsmeer in
de toekomst zelf in staat is om het
examen uit te voeren. De gemeente Aalsmeer werkt hierin samen met
Veilig Verkeer Nederland.

Wethouder Eurich ziet de eerste kinderen vertrekken voor het verkeersexamen in Kudelstaart.
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Handbal nacompetitie

Voetbal zaterdag

Steun Aalsmeerse dames!
Aalsmeer - Dankzij hun zwaarbevochten overwinning in de laatste seconde afgelopen zaterdag
bij Olympia met 25-26, hebben de
dames van FIQAS Aalsmeer nog
steeds uitzicht om de nacompetitie te winnen die recht geeft op een
play off om promotie naar de eredivisie.
Maar, dan moet vanavond, donderdag 19 mei, in ieder geval eerst van
concurrent Foreholte gewonnen
worden.
Die ploeg staat namelijk twee punten op de Aalsmeerse dames voor.
Bij winst komen beiden gelijk en
mochten ze daarna ook allebei hun
laatste wedstrijd weten te winnen,
dan volgt een beslissingswedstrijd
(op neutraal terrein) om te bepalen wie de best-of-two mag spelen.
Donderdag is het dus erop of onderonder voor de dames!
Ze kunnen dan ook wel wat steun
gebruiken. Kom dus allemaal naar
de Bloemhof – er is muzikale ondersteuning om de sfeer nog verder
te verhogen - en moedig de dames
aan. De wedstrijd begint om 20.30
uur. Aanstaande zaterdag 21 mei is
de uitwedstrijd in en tegen Bentelo.
Deze wedstrijd vangt aan om 19.30
uur.

Jongens B1 veldkampioen
Zondag 15 mei speelden de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer een
wedstrijd tegen SDS. Bij winst zouden de jongens opnieuw kampioen
van hun poule worden. Vorige week
werd er al dik gewonnen van Volendam met 28-18, de nummer twee uit
de poule. In het begin van de wedstrijd ging het redelijk gelijk op, omdat de jongens van Aalsmeer steeds
op de paal of lat gooiden. Nadat het
allemaal wat beter ging lopen, konden ze verder uitlopen. Zo gingen ze
de rust in met een voorsprong van
12-5. De tweede helft verliep beter en het tempo werd verhoogd.
De jongens hadden zichtbaar veel
plezier in het veld. Hier en daar
een dolletje en natuurlijk een paar
mooie systeempjes werden aan het
publiek getoond. Er werd gewonnen met 36-13 en dat betekent dat
de jongens nu ook kampioen zijn op
het veld. Voorzitter Mike had weer
een paar prachtige bossen bloemen
geregeld voor de kersverse kampioenen. Op zaterdag 18 juni mogen
zij deelnemen aan het Nederlands
Kampioensschap. Aanstaande zondag spelen de jongens eerst nog de
laatste wedstrijd uit de poule tegen
Shot ’73.

P.V. De Telegraaf

Duif van Gerard en Lies
zet Kudelstaart op kaart
Aalsmeer - Op zaterdag 14 mei is
de eerste dubbelvlucht van het seizoen gevlogen.
Dit betekent voor de liefhebbers
die op twee paarden gokken, dat ze
keuzes moeten maken. Welke duiven gaan op de korte en welke op
de lange vlucht? Sommige duivenmelkers kiezen er voor om maar
één vlucht te vliegen. Op de kortste
vlucht werd een duif van Gerard en
Lies v.d. Bergen de glorieuze overwinnaar. Niet alleen in de club, ook
over heel Noord-Holland werd de
eerste prijs gewonnen. Een magnefieke prestatie. Kudelstaart staat
weer op de kaart!
Dan werd het wachten op de vlucht
vanuit Chateaudun. Volgens de geleerden konden ze tussen kwart
voor en kwart over vijf arriveren. En
ja hoor, om 14 minuten over vijf viel
de overwinnares bij Comb. v. Ackooy op de klep. Wat kan die man
goed rekenen!

Uitslag Pomeroeul:
1. G. v.d. Bergen. 2. Comb. Wiersma
en Zn. 3. A. v.d. Wie. 4. M. de Block.
5. Comb. v. Leeuwen-v. Grieken. 6.
D. Baars. 7. J. en P. Spook. 8. J. v. Duren. 9. Comb. v. Ackooy. 10. J. v. Dijk.
11. J. Vijfhuizen. 12. C. v. Vliet. 13. Th.
v.d. Wie. 14. H. Spaargaren.
Uitslag Chateaudun:
1. Comb. v. Ackooy. 2. J. v. Duren. 3.
J. Vijfhuizen. 4. J. en P. Spook. 5. J.
v. Dijk. 6. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 7. J. Kluinhaar en Dr. 8. M. de
Block. 9. H. Spaargaren. 10. J. v. Ackooy. 11. P. v.d. Meyden.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
3662 pnt
2. Bos E-Markt
3538 pnt
3. C. v. Vliet Holding
3388 pnt
4. Bosman Kassenbouw 3204 pnt
5. Oerlemans Confectie
3168 pnt
Aanstaande donderdag wordt er
ingekorfd voor de midfondvlucht
Morlincourt. Poetsen mannen, dan
komt alles weer goed!

RKDES B2 voorjaarskampioen
Kudelstaart - Ze hadden hier al
weken naar toegeleefd, de spelers
van de B2. De twee grote concurrenten, Volendam B2 en Swift B2,
waren al uitgespeeld. Zij stonden
bovenaan met ieder 22 punten, terwijl RKDES met één wedstrijd minder gespeeld op 19 punten stond,
maar wel met een beter doelgemiddelde. Om het kampioenschap veilig te stellen moest de inhaalwedstrijd tegen Nieuw-Sloten gewonnen worden. RKDES begon onrustig aan de wedstrijd. Het duurde uiteindelijk tot de 17e minuut voordat RKDES op een 1-0 voorsprong
kwam. Pas vlak voor rust scoorde
RKDES weer en zo gingen de Kudelstaarters met een redelijk veilige
2-0 stand naar de kleedkamer. De
tweede helft was nog maar net begonnen toen de spits van RKDES de

bal in het net knalde: 3-0. Toen was
de spanning blijkbaar weg en ging
RKDES eindelijk beter voetballen.
Er werd weer goed gecombineerd
en ook achterin werden de schaarse aanvallen van Nieuw-Sloten vrij
eenvoudig onschadelijk gemaakt.
Na tien minuten werd knap de 4-0
binnen gekopt en vervolgens scoorde RKDES na een technisch hoogstandje de 5-0 met een omhaal.
Tegen het einde van de wedstrijd
zorgde een afstandsschot voor de
eindstand van 6-0 . Het wachten
was op het laatste fluitsignaal en
toen kon er gejuicht worden! Het
kampioenschap was binnen. Alle
spelers kregen een kampioensboeket en er werd een foto van het elftal gemaakt. RKDES B2 is met 50
doelpunten voor en 18 tegen terecht
kampioen geworden.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 mei
AALSMEER
Aalsmeer 1 – IJFC 1
14.30 u
L.vogels Vet.1-Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.00 u
R.K.A.V.
L.vogelsVet.1-RKAV/Aalsmeer Vet.1.14.00 u
S.C.W.
Zuidoost United Vet.1 -SCW Vet.1 14.30 u
Beursbengels Vet.1 - SCW Vet.2
12.00 u
SCW Vet.4 – DWV Vet.1
14.00 u
Dames

Odysseus’91 DA.5 - SCW DA.1

12.30 u

Zondag 22 mei
R.K.A.V.
RAP 8 - RKAV 5
Dames
SVA DA.2 - RKAV DA.1
R.K.D.E.S.
Overamstel 3 - RKDES 5
Junioren
RKDES A1 – HSV.Heiloo A1

12.00 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u

Periodetitel voor ZOB na
winst op VV Aalsmeer

Foto: Cobi Neeft

Bekerhandbal

Heren lopen bekerfinale mis
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale om de Nederlandse handbalbeker. In een fysiek harde partij verloren ze met name in de tweede helft
de grip op de wedstrijd. Na de ruime
32-22 overwinning op tegenstander
Pals groep E&O van vier dagen eerder leek ook in deze halve finale in
eerste instantie FIQAS Aalsmeer
weer op een zege af te stevenen.
Maar het werd uiteindelijk 19-24 en
zo eindigde de Aalsmeerse bekerdroom met een fikse kater. De finale op 2 juni wordt nu een Drents onderonsje omdat Hurry Up eerder in
de week al thuis van Limburg Lions
had weten te winnen.
Eén doelpunt tekort!
Aalsmeer – Ook in de laatste speelronde van de nacompetitie is het
toch nog mis gegaan voor de handballers van FIQAS Aalsmeer. Daar
waar iedereen al min of meer gerekend had op een finaleplaats om
de landstitel (er moest immers ‘alleen nog maar even’ bij Hurry Up
gewonnen worden) kwam de ploeg
niet verder dan 30-30. En of het nu
kwam door de verloren bekerwedstrijd van twee dagen eerder die nog
doorwerkte, door de druk van het
móeten winnen, of doordat het seizoen uiteindelijk misschien nét twee
wedstrijden te lang duurde? We zullen het nooit weten. Feit is wel dat
zaterdagavond niets lukte, terwijl de
tegenstander – nog in de flow van
de overwinning op de Lions en geplaatst voor de bekerfinale – frank
en vrij handbalde en bijna de hele
wedstrijd op voorsprong stond. Alleen in de beginfase liep het lekker bij FIQAS Aalsmeer: de gedreven spelende Luuk Obbens, Jimmy
Castien en Jelmer van Stam brachten de ploeg al snel op voorsprong:
1-3 en even later 2-4. Daarna nam
Hurry Up het initiatief over: de lange opbouwspelers mochten vrijuit
schieten en troffen vaak doel en zo
hadden ze binnen een paar minuten de wedstrijd gekanteld: 7-4. De
Aalsmeerders bleven wel vechten
en kwamen terug in de wedstrijd:
8-7. Maar even snel was de marge
weer drie: 10-7. Dat zou de rest van
de eerste helft ook zo blijven: steeds
wanneer FIQAS Aalsmeer de aansluiting bijna gevonden had – 15-

14 na sterk scoren van Ruud Neeft
en Jarcha van Dijk - vergrootte de
Drenten de marge weer. Zo werd
het 18-16 bij rust, met name door
de harde schoten uit de tweede lijn,
waar de Aalsmeerse ploeg te weinig aan deed. Maar FIQAS Aalsmeer
wist wat er op het spel stond – inmiddels was duidelijk dat Limburg
Lions had gewonnen bij Volendam
én dat Quintus voor stond bij E&O
– er móest dus gewonnen worden.
Dus ging de ploeg op jacht naar de
gelijkmaker en die kwam er: na 6
minuten en opnieuw twee goals van
de uitblinkende Ruud Neeft was het
20-20. Vervolgens ging de strijd een
minuut of tien gelijk op en geloofden ook de vele meegereisde supporters, die hun team luidruchtig
aanmoedigden, er weer in: 23-23.
Maar Hurry Up was duidelijk niet
van plan aan het Aalsmeerse feestje mee te werken: de opbouwers
konden blijven schieten en de dekking had er maar geen antwoord op.
En zo pakte de thuisploeg weer een
voorsprong: 26-23. Nu was het Jelmer van Stam die zijn team terugbracht in de race: 27-26 en op dat
moment kwamen de Aalsmeerders
ook in overtal. Dat werd echter niet
benut: een paar keer slordig balverlies en juist Hurry Up profiteerde: 28-26 en even later zelfs 29-26
omdat hun cirkelspeler helemaal vrij
kwam. Met nog zeven minuten op
de klok begon de situatie voor FIQAS Aalsmeer steeds nijpender te
worden en dat leek ook zijn weerslag op de spelers te hebben. Toch
gaven Remco van Dam en Frank
Lübbert weer hoop: 29-28, maar
vervolgens werden kansen op de
gelijkmaker gemist. Eén minuut voor
tijd maakte Hurry Up ook nog de 3028. En hoewel Jelmer nog voor de
30-29 zorgde en Luuk in de slotseconde de gelijkmaker scoorde, wist
iedereen dat het over en uit was. De
verslagenheid was enorm en de kater gigantisch.
Zó dichtbij en het dan net niet redden, dat is wel erg zuur. En hoewel
FIQAS Aalsmeer uiteindelijk vierde werd – de vooraf gestelde doelstelling gehaald had - én dus volgend seizoen mag deelnemen aan
de BeNeLux Liga, was daar zaterdagavond in Zwartemeer nog niemand blij mee. Wat overheerste was
de teleurstelling.

Jong Aalsmeer United en RKAV

Groot meisjestoernooi zaterdag
Aalsmeer - Mei is de maand waarin het competitievoetbal teneinde
loopt en er toernooien op het programma staan als afsluiting van het
seizoen. Dit is ook het geval bij voetbalvereniging Jong Aalsmeer United
en RKAV. Voor alle categorieën worden er thuistoernooien georganiseerd. Met Pasen beten de E- en Dpupillen het spits af. Op zaterdag 14
mei waren de F-pupillen en C-junioren aan de beurt. Op Hemelvaartsdag, 2 juni, is er een thuistoernooi
voor de A- en B-junioren. Maar zaterdag 21 mei staat geheel in het teken van meisjesvoetbal. Alle meisjesteams van Jong Aalsmeer United, te weten de MC1, MC2, MD1,
MD2 en ME1 spelen dan het thuistoernooi tezamen met de meisjes
B-junioren van voetbalvereniging
RKAV. Dit toernooi vindt plaats op
het complex van RKAV aan de Beethovenlaan 120. Van 9.00 tot en met
17.00 uur zal het complex van RKAV
gevuld zijn met enthousiaste speel-

Kaarten bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 20
mei is er weer gewoon kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal gaat open om
19.30 uur. Het koppelkaarten op 13

sters, begeleiders en toeschouwers
van diverse verenigingen. De clubs
die meedoen aan dit toernooi zijn
BFC uit Bussum, Nicolaas Boys uit
Nieuwveen, Sporting Krommenie,
sv Nieuwkoop, Alkmania uit Roelofarendsveen, De Meern en DVSU
uit Utrecht, Ter Leede uit Lisse, Buitenboys uit Almere, Kickers’69 uit
Leimuiden, SCW uit Rijsenhout en
natuurlijk de organiserende clubs
Jong Aalsmeer United en RKAV.
Heb je wellicht meegedaan aan het
minischoolvoetbaltoernooi en vind
je voetbal leuk en wil je in teamverband gaan voetballen? Kom dan
aanstaande zaterdag sfeer proeven tijdens het meisjestoernooi van
Jong Aalsmeer United en RKAV.
Naast jongens kunnen ook meisjes
voetballen bij Jong Aalsmeer United. Dit is mogelijk vanaf 6 jaar.
Voor nadere inlichtingen kan contact opgenomen worden met Ingrid Kempers, 06-22456068 of via
www.jongaalsmeerunited.nl.

mei is gewonnen door Ies Huijkman en Wil Piet met 5802 punten,
gevolgd door Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5102 punten en Marja en Gradaa met 5092 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Manfred de Grauw en Rijk van Egdom
met 3857 punten. Op vrijdag 10 juni houdt buurtvereniging Hornmeer
het open kampioenschap van de
Hornmeer. De deelname is voor iedereen die van klaverjassen houdt.

Aalsmeer - In verband met de wedstrijden voor de nacompetitie moest
trainer Anthony Servinus afgelopen
zaterdag wel enkele mutaties doen
om de spelers, die op scherp stonden geen schorsingen op te laten
lopen. Zo stonden Ray Smidt, Tom
v.d. Wilt, Dennis Maarssen, Timo
Rijsterborgh en Tim Bloklander in
de basis. Tegenstander ZOB had er
alle moeite mee om dit elftal op de
knieën te krijgen.
Vanaf het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter Ronald Stein trok
men ten aanval en ZOB beperkte
zich de eerste helft tot een verdedigende rol. Al in de 6e minuut kreeg
Aalsmeer zijn eerste kans, maar uit
een voorzet van Dennis Maarssen
ging de bal net voor langs.
Uit een corner in de 8e minuut van
Pieter v.d. Dussen kopte Timo Rijsterborgh net over. De eerste kans
voor ZOB kwam in de 15e minuut,
toen uit een corner de bal in tweede instantie door Luuk van Mierlo naast werd geschoten. Aalsmeer
met achterin het duo Dion Bogaard
en Tim Bloklander hielden de spitsen van ZOB makkelijk van het lijf.
De verdiende voorsprong kwam in
de 27e minuut toen Dennis Maarssen, uit een voorzet van Timo Rijsterborgh, de bal in de verste benedenhoek langs de kansloze keeper
Erik Slaaf knalde, 1–0. Bij een tegenaanval in de 36e minuut liet keeper
Ray Smidt van Aalsmeer zijn klasse nog eens zien. Hij tikte het harde
schot van Wouter van Os uit de kruising. Aalsmeer dicteerde de wedstrijd tot aan de rust en gaf achter-

in ook niets meer weg. ZOB moest
de tweede helft wel komen, want
bij gelijkspel of winst op Aalsmeer
verdiende zij ook een periodetitel.
Voor Aalsmeer stond niets meer op
het spel behoudens de eer. De eerste kans voor ZOB kwam in de 57e
minuut, maar het schot van Carsten Dreyer vloog via Tom v.d. Wilt
tot corner. Aalsmeer moest terug en
kwam aanvallend niet meer uit de
verf. Uit een afgeslagen aanval van
ZOB in de 59e minuut schoot Michel Braber onhoudbaar voor Ray
Smidt de 1–1 binnen. Een ‘schwalbe’ in de 66e minuut luidde de nederlaag van Aalsmeer in. De penalty werd door Marvin v.d. Haas feilloos ingeschoten, 1-2. Met Salih Yildiz, die er in de 72e minuut in kwam
voor Bart de Jong, werd het voorin
direct gevaarlijk. Al in zijn eerste minuut speelde hij twee man uit. Zijn
voorzet vanaf de achterlijn werd niet
benut. De laatste 10 minuten ging
het spel op en neer. Michel Braber
van ZOB kreeg in de 82e minuut
een goede kans, maar zijn schot
ging voor langs. Een kans op de gelijkmaker kwam nog in de 89e minuut. Maar het schot van rechts van
Guido Poesiat ketste via de lat weer
in het veld en zo verzekerde ZOB
zich ook van een periodetitel.
Komende zaterdag 21 mei speelt
Aalsmeer onder voorbehoud zijn
eerste wedstrijd voor de nacompetitie voor promotie naar de eerste
klasse thuis aan de Dreef tegen IJFC
uit IJsselstein
Jack van Muijden

Zaalvoetbalcompetitie

Slotronde en feestavond ZABO
Aalsmeer - Het 35e zaalvoetbalseizoen van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 21 mei afgesloten met
de achttiende en laatste speelronde van de competitie 2010/2011. Er
wordt gespeeld in beide zalen van
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom
en toegang is gratis. Aanvang 18.30
uur en op het programma staan de
volgende wedstrijden: Bosman te-

gen LEMO. Sportcafé de Midi’s tegen LEMO-Gaat-Los. Amsec Beveiliging tegen Café Johnny’s. Piller Sport tegen Sporting Uithoorn
en Accon tegen Schijf Grondboringen. Na afloop vindt in de kantine
van de sporthal de prijsuitreiking
plaats met aansluitend een kleine
feestavond. Het kampioensteam van
Sportcafé de Midi’s zal de grote ZABO wisselbeker uitgereikt krijgen.

Selectiezwemmen

Trainingsweek Oceanus
ter voorbereiding NK
Aalsmeer - Een groot deel van de
Oceanus selectiezwemmers is in de
meivakantie op trainingsweek geweest in Appelscha. Er werd gezwommen in het 50 meterbad van
Drachten. Juni is de maand van
de Nederlandse Kampioenschappen en jaargangfinales en wordt altijd gehouden in een 50-meterbad.
Aalsmeer beschikt over een 25-meterbad, dus Drachten is een mooie
voorbereiding om in juni te gaan
knallen. Zo’n ca. 10 zwemmers hebben zich al geplaatst voor het NK,
maar met de komende kring- en
speedofinales, kunnen er nog meer
bijkomen. Zo werd in twee groepen
vertrokken naar het Noorden van
het land. In het weekend van Koninginnedag logeerden 26 speedozwemmers, kinderen van 9 tot 12
jaar, in de kampeerboerderij in Appelscha. Voor de meeste was het de
eerste keer dat ze op trainingsweek
gingen, evenals zwemmen in zo’n
lang bad nieuw was voor hen. Speedotrainers Nanda en Gerard waren
trots hoe goed en enthousiast aan
de trainingen werd deelgenomen en
zelfs op zondag werd twee keer een
goede training afgewerkt. Wie hard
traint moet ook goed eten, daar waren de kookmoeders voor en natuurlijk was er tussendoor ook tijd
voor de nodige ontspanning. Het
weekend werd afgesloten met The
voice of Appelscha. Behalve dat de
jongens en meiden goed kunnen

zwemmen, kwamen ook andere creatieve talenten bij hen ‘boven drijven’. Op zondagavond ging iedereen
moe, maar voldaan naar huis.
Junioren, jeugd, senioren
Op maandag tot en met vrijdag
was de boerderij en het zwembad
in Drachten voor de 18 selectiezwemmers in de leeftijd van 13 tot
20 jaar gereserveerd. Onder leiding
van trainers Paul en Peter werd een
heel programma afgewerkt. In vijf
dagen tijd 14 uur trainen, op dinsdag en woensdag zelfs twee keer
twee uur trainen en op donderdagochtend werd één zwemtraining vervangen door een land/stabiliteitstraining in de vorm van klimmen. Een twee uur durend klimparcours op 3 en 6 meter hoogte werd
gevolgd, en angsten werden overwonnen. Tijdens zo’n week is rust en
goed eten heel belangrijk. De twee
kookmoeders en één vader zorgden
voor vier volwaardige maaltijden per
dag. De boodschappen waren niet
aan te slepen om 23 monden de hele dag te vullen. Aan ontspanning
werd ook gedacht, partijtjes tafeltennis en voetballen kwamen elke
dag weer terug en de laatste avond
werd afgesloten met bowlen. Na de
laatste zware zwemtraining op vrijdagochtend werd de reis terug naar
Aalsmeer gemaakt. Er wordt terug
gekeken op een vermoeiende maar
gezellige week.
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Voetbalwedstrijd tegen CTO 70

AAS 1 verliest en grijpt
naast de schaaktitel
Aalsmeer - Een minuut of acht
scheelde het. Casper Blauw had
alsnog het speellokaal gevonden
waar de wedstrijd AAS tegen Fischer Z werd gespeeld en zette zich
hevig bezweet tegenover Bob Feis.
Een uurtje later was Bob een stuk
en AAS een illusie armer. De wedstrijd eindigde in 4,5 – 3,5 voor Fischer Z, een overwinning met dezelfde cijfers zou het kampioenschap hebben opgeleverd voor de
Azen, nu rest een derde plaats. De
week voor de wedstrijd bleek dat in
de Doopsgezinde kerk een aantal
activiteiten zouden zijn die het niet
de meest geschikte plaats voor een
schaakwedstrijd maakten. Hierdoor
was het uitwijken naar het Dorpshuis in Kudelstaart een verstandige keuze. Casper Blauw (de sterkste
speler van Fischer Z) had niet helemaal door dat de wedstrijd niet op
de geplande locatie was en stond
gewoon bij de Doopsgezinde kerk.
Via via had hij weten te achterhalen
waar hij wel moest zijn en zette de
achtervolging op de tijd in, met acht
minuten verschil wist hij die race te
winnen te winnen. De partij begon
echt en Bob nam de geofferde pion in het Blackmar-Diemer gambiet
aan. Hierdoor kwam hij onder flinke
druk te staan. Het tijdsverschil werd
ook snel minder en de pion had wit
ook al terug. Bob dacht wat stukken
te ruilen om de aanval te kunnen
overleven, helaas gaf het gewoon
een stuk weg. 1-0 Voor de gasten.
Simon Groot speelde een solide partij. Zijn tegenstander ook. Remise
was derhalve een bevredigend resultaat voor beide spelers. AJ Keessen stond niet echt prettig, er was
wat druk op zijn damevleugel. Totdat
AJ met c4 de witte stelling opblies.
Daarna moest wit een kwaliteit geven om niet groter materiaal te verliezen, maar AJ hield ook het initiatief. Elke zet viel iets aan, wit verloor
een stuk, probeerde nog iets maar

AJ dekte alles en de stand was weer
in evenwicht. Henk Noordhoek verloor en dit zorgde er voor dat Fischer
Z weer op voorsprong kwam. In de
tijdnoodfase ging het ook mis bij
Jasper van Eijk, twee punten achter.
Dennis van Vliet had een gunstig
eindspel bereikt, maar moest uiteindelijk berusten in remise. Dat was
dus 4-2 voor de gasten, en op dat
moment was het kampioenschap al
verkeken, maar dat wisten de Azen
nog niet. Met nog twee goede stellingen voor Jeffrey van Vliet en Paul
Schrama was er nog hoop op 4-4.
Jeffrey had twee pionnen voor een
kwaliteit, maar zwart stond toch
wel erg actief met zijn torens. Jeffrey probeerde nog wel van alles
maar echte progressie viel er niet te
boeken, met de remise was de nederlaag van het team een feit. Paul
Schrama wist wel steeds vorderingen te boeken, al vroeg iedereen
zich wel af waarom zwart de stelling niet volledig dichtschoof op de
koningsvleugel. Door een pionnenruil kon Paul daar met zijn koning
naar binnen dringen op het juiste moment, waardoor de gecreëerde vrijpion de doorslag gaf. En daarmee was het 4,5 – 3,5. De persoonlijke scores ten slotte: Paul Schrama,
Jeffrey van Vliet en AJ Keessen waren de drijvende krachten van het
team. Paul scoorde uiteindelijk 7 uit
9 en was daarmee topscoorder. Jeffrey en AJ deden met 6,5 uit 9 niet
onder voor elkaar. Dennis van Vliet
was erg solide in zijn eerste seizoen
voor AAS met 3 uit 5. Schaakclub
AAS schaakt van begin september
tot eind mei op de vrijdagavond in
het clubhuis van AAS in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de
competitie tot 01.00 uur. Voor informatie: 0297-324459 of 268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Leimuidenaar Tim de Rijk tekent
contract bij ADO Den Haag
Leimuiden - De 19-jarige Tim de
Rijk heeft een eenjarig contract getekend bij ADO Den Haag en zal
het seizoen 2011/2012 deel uit maken van de A-selectie. In navolging
van Jens Toornstra (maakte twee
jaar geleden de overstap van Alphense Boys naar ADO), maakt Tim
ook de overstap naar het profvoetbal. Tim komt direct in de A-selectie van ADO. Deze selectie bestaat
uit 24 spelers, waarvan er wekelijks
18 de wedstrijdselectie vormen. Tim
komt uit een voetbalrijke familie, zijn
vader Ronald speelde bij de SV Kickers en het Alphense ARC, moeder
Petra voetbalde bij TAVV in Ter Aar,
terwijl ook zijn broertjes Lars (A1)
en Roy (C1) in de hoogste jeugdteams van de Kickers spelen. Ook
zijn ooms Hans en Henk hebben
op hoog niveau gespeeld, beiden
speelden vele jaren geleden in de
hoofdklasse bij SV Aalsmeer. Oom
Henk vertelt overigens altijd overal
trots dat hij zijn hele leven betaald
voetbal heeft gespeeld, bij navraag
blijkt dan dat hij altijd trouw contributie heeft betaald. Tim werd op
6-jarige leeftijd in 1998 lid van de
SV Kickers, begon in de E3 en kwam
daar onder de hoede van nestor
Paul van de Hoorn. Volgens Paul van
de Hoorn werd al snel duidelijk dat
Tim veel in zijn mars had. Na een
aantal jaar in de E 1 en D 1, maakte
hij in 2004/2005 de overgang naar
Alphense Boys D1, dat in de top-

klasse speelde. In de jeugd van Kickers en de Boys speelde Tim altijd
in de aanval, later zag men in hem
de moderne linksback. Veel opkomend, goede techniek, snelheid en
veel loopvermogen zijn typerend
voor het spel van Tim. Omdat Tim
altijd aanvallend is geweest, kan hij
daardoor als verdediger goed anticiperen. Afgelopen jaar kwam Tim
uit voor de A1 van Alphense Boys.
Trainer Dogan Corneille zag, na een
korte stage, al snel in Tim een vaste waarde voor Alphense Boys 1,
dat hoofdklasse speelt. Afgelopen
februari kreeg Tim, nog geen half
jaar na zijn debuut in de hoofdklasse, een uitnodiging voor een oefenstage bij ADO en bleef daarna wekelijks meetrainen. Voorzitter Willem
Buskermolen van de SV Kickers’69
is verguld met het Ado-contract. Dat
iemand, die begonnen is in de jeugd
van zijn vereniging, betaald voetbal
weet te halen. “Bij mijn weten heeft
een aantal jongens hoofdklasse gehaald (Henk en Hans de Rijk en
Sander Beuk), maar betaald voetbal
nog niet. Zo zie je maar, hoe klein de
stap kan zijn, van dorpsclub naar de
eredivisie.”
Op 27 juni gaat voor Tim het seizoen
beginnen, want dan start ADO met
de training voor het nieuwe seizoen.
Voor Tim gaat in ieder geval een jongensdroom in vervulling, want welke voetballer droomt hier nou niet
hiervan.

Ontgoocheling bij RKDES

Van links naar rechts: Gerard (tweede), kampioen Danny en Arnold (derde).

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Danny Zorn voor de derde
keer kampioen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de laatste speelavond van het
reguliere seizoen van de dartclub
Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er komt nog wel een blind
koppel toernooi, maar daarop zijn
geen punten te scoren voor de ranking. Danny Zorn had op de afgelopen speelavond al geen punten
meer nodig. Hij was al zeker van
de eerste plaats. Het was zijn derde titel op rij, dus hij kwam definitief in het bezit van de wisselbeker.
Een formidabele prestatie! De darters die vóór de speelavond in de
Top Tien stonden, zouden deze Top
Tien noteringen met verve verdedigen. Toch waren er op de afgelopen
speelavond wel degelijk verschuivingen in de Top Tien. Arnold Sluys,
Ilona Bak en Tim van de Poel waren in een spannende strijd verzeild
geraakt omtrent de overige podium
plaatsen, maar Gerard van de Weyden was de lachende derde. Of eigenlijk dus de lachende tweede. De
derde plaats werd in rechtstreeks
onderling duel tussen Arnold en
Ilona beslist in het voordeel van
Arnold. Omdat Tim van de Poel in
de winnaarronde zijn punten aantal wist aan te scherpen, zakte Ilona
zelfs nóg een plaatsje. Ondanks al
het dartsgeweld wijzigden de overige plaatsen in de Top Tien niet.
Tim Maas verdiende, net als Danny
Zorn, nog wel een grote fles Sconebier voor de hoogste uitgooi van de
avond (120). Ook Rene Kruit (eerste) en Christopher (tweede) ‘scoorden’ een fles Sconebier in de Scon-

eronde. Er waren echter ook wapenfeiten van darters die niet in de Top
Tien eindigden. Erik Jan Geelkerken
stond voor de derde keer in vier optredens in een finale. Na zijn zege in
de winnaarronde en de Sconeronde,
moest hij nu genoegen nemen met
de tweede plaats in de winnaarronde. Overigens was het dezelfde finale als de keer ervoor, maar nu dan
met omgekeerde uitslag. Toch weer
een opmerkelijk goede prestatie van
Erik, wat heel wat belooft voor de
toekomst. Ook René Boon en Davey Monsees stonden in een finale. Beiden voor het eerst ooit. Davey won de Extraronde met bijbehorende Celebrations chocolaatjes. Al
met al werd het seizoen waardig afgesloten. De top Tien van het seizoen 2010 – 2011 is uiteindelijk geworden: 1. Danny Zorn. 2. Gerard
van de Weyden,. 3. Arnold Sluys. 4.
Tim van de Poel. 5. Ilona Bak. 6. Gerard Bak. 7. Tim Maas. 8. Rene Kruit.
9. Remco Maarse. 10. Christopher
Brouwer. Zoals reeds gemeld is het
seizoen nog niet over.
Volgende week zaterdag 28 mei is
nog een blind koppeltoernooi. Bij
dit koppeltoernooi wordt elke ronde
geloot wie met elkaar dart. De inschrijving gebeurt dus per individu
en niet per koppel. Misschien loot
u wel dé kampioen specialist Danny Zorn. Maar wie u ook loot, de gezelligheid staat weer voorop. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie en halve euro per
persoon en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Zaalvoetbal zomercompetitie
Aalsmeer - Het is alweer enige tijd
geleden, maar vanwege de vele navraag zal dit jaar weer een zaalvoetbal zomercompetitie georganiseerd
worden in sporthal De Bloemhof.
Deze competitie overbrugt de lange
periode die dit jaar tussen de reguliere competitie en de late zomervakantie in zit.
In het verleden is wel gebleken dat
deze competitie bijzonder populair
is bij de zaalvoetballers vanwege de
sportieve en gezellige sfeer. Dit bevestigen ook de uitbaters van sportcafé De Midi’s, Michèl en Diana Idzerda. Uiteraard zijn zij aanwezig tijdens deze competitieavonden zodat
de spelers tijdens en na de wedstrij-

den terecht kunnen in de Midi’s. De
teams spelen vier keer op vrijdagavond, te weten 17 en 24 juni en 1
en 8 juli. De wedstrijden beginnen
iedere avond op 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De kosten bedragen per team 123 euro. De uiterste inschrijfdatum is 8 juni, dus twijfel niet en meld je snel aan!
Bestaande of samengestelde teams
kunnen zich opgeven voor deze
competitie bij sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 187, bereikbaar
op telefoonnummer 0297– 325447.
Ook kan gemaiald worden naar
bloemhof@esa-aalsmeer.nl. Op verzoek wordt een inschrijfformulier
toegestuurd.

Voetbal

RKAV tegen Zwanenburg
strijdend ten onder

Wim wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rum-

mikuppen of hartenjagen zijn ook
van harte welkom.
Op donderdag 12 mei is het klaverjassen gewonnen door Wim Pet
met 5497 punten, gevolgd door Eef
van Mourik met 4958 punten en Jan
Weij met 4904 punten.
De hoogste eer bij het jokeren is behaald door Jaap Weij met 184 punten.

Aalsmeer - Het is RKAV niet gelukt om de zegereeks van de afgelopen weken voort te zetten. Tegen
een beter Zwanenburg werd met
3-0 verloren. RKAV heeft gevochten
voor ze waard waren, maar zondag
zat het er echt niet in.
Toch kunnen de mannen van Henry Egberts terug kijken op een seizoen waarin het maximale resultaat gehaald is. Beide teams starten aanvankelijk zeer nerveus en dit
werd enigszins in de hand geholpen
door de scheidsrechter, die ook zijn
beste dag niet had. In de zesde minuut probeerde Barry Springintveld,
na een combinatie met Toine Groot,
maar veel moeite had de doelman
van Zwanenburg, Remco van Schagen, niet met de inzet. Toch had
RKAV in deze fase van de wedstrijd
de mogelijkheid om op voorsprong
te komen, maar het zat allemaal niet
mee. Zwanenburg kwam meer en
meer in de wedstrijd, en met de zeer
snelle spits, Ruben Karelse, had de
verdediging van RKAV de handen

vol. Toch was hij het die in de zes en
dertigste minuut zijn ploeg op voorsprong zette.
En na dit doelpunt was het met
RKAV binnen tien minuten gedaan.
De nummer elf, Rick van Veen, zorgde voor de 2-0 stand, en nog geen
twee minuten later stond de stand
van 3-0 op het scorebord. De tweede helft gaf een meer aanvallende
RKAV te zien, maar tot scoringskansen kwam het eigenlijk jammer
genoeg niet. Dat de score niet hoger op liep was te danken aan Stephan van Halm, die een paar fantastische reddingen moest uithalen om
zijn doel schoon te houden. Het was
over en uit. Voor RKAV zat er niet
meer in. Een overwinning voor de
trainer, Henry Egberts, die afscheid
neemt, zat er helaas niet in. Hij kan
terug kijken dat hij met zijn jongens
toch in de middenmoot geëindigd is
dit seizoen, en dat is toch wel een
felicitatie waard.
Theo Nagtegaal

Kudelstaart - Wat een mooie middag voor het Kudelstaartse RKDES had moeten worden, is uitgelopen op een voetbal drama. Na 90
minuten stond er 5-4 op het scorebord, wie had dat gedacht. Tegenstander CTO 70 was immers al gedegradeerd en enkele weken terug
won RKDES nog met 5-1 van deze ploeg. Alles maar dan ook alles
moest tegen zitten als RKDES niet
de nacompetitie zou mogen gaan
spelen. De Kudelstaartse ploeg zou
dan zelf moeten verliezen, ook De
Spartaan zou moeten verliezen en
de Legmeervogels zou moeten winnen. Het gebeurde allemaal.
De wedstrijd tegen CTO 70 begon
prima. Al na een paar minuten krulde Mounhir Ghannoen de bal bij
een vrije trap in het doel: 0-1. De hele eerste helft kabbelde de wedstrijd
heen en weer, kansjes voor CTO en
kansjes voor Des. Ivo Peters redde een keer fraai en een buitenspel
goal van CTO werd afgekeurd. Vlak
voor rust kwam de Afas/van Berkel
brigade op 0-2. Mounhir Ghannoen
stuurde Edwin van Maris weg en
die knalde via de paal de 0-2 ruststand op het bord. In de 50ste minuut werd het zelfs 0-3, wederom
door Edwin van Maris die fraai diagonaal binnen schoot. Wat er tussen
de vijftigste en de zestigste minuut
gebeurde in de RKDES brigade is
onbekend, maar het stond wel in

eens 3-3. Twee keer liepen de CTO
aanvallers gewoon door de verdediging van Kudelstaart heen en de
derde goal was een makkelijk gegeven penalty. Toch kwam RKDES
weer terug in de wedstrijd. Een verdediger van CTO kreeg rood, omdat
hij de voor Roald Pothuizen ingevallen Maarten van Putten vast hield
toen hij alleen op het CTO doel afstevende. RKDES kreeg ook een
penalty, toen Richard de Vries werd
gevloerd in de zestien meter. Edwin
van Maris eiste de bal op, maar zijn
inzet werd gestopt door de keeper.
Gelukkig lette Gijs Lentjes goed en
scoorde in de rebound 3-4. Met nog
een kwartier te voetballen tegen
10 man kon de wedstrijd toch niet
meer stuk, zelfs een gelijk spel was
voor de Kudelstaarters genoeg geweest. Maar nog geen drie minuten
later was de stand alweer 4-4. Een
goal, wederom uit het niets. CTO
gaf het gewoon nog niet op en wilde waardig de derde klasse vaarwel zeggen. Het noodlot sloeg ver
in blessure tijd voor de plaatselijke
FC alsnog toe. Een afgeslagen corner in de bovenhoek gejaagd, zodat
CTO alsnog met de winst (5-4) van
het veld stapte en een werkelijk ontgoocheld RKDES achter liet. Zeker
toen bleek dat RKDES hierdoor ook
nog eens de nacompetitie mis loopt.
Eppo

Veldkorfbalcompetitie

VZOD delft onderspit in stevige
pot tegen Oranje Nassau
Kudelstaart - Met een flinke wind
over het veld van Oranje Nassau
stond zaterdag een heus vierpunten duel op het programma voor
VZOD. De Kudelstaartse korfballers konden een goede stap naar
een plaats in de middenmoot zetten,
maar troffen een fel strijdend Oranje Nassau tegenover zich in de arena. De Amsterdammers konden de
punten goed gebruiken in de strijd
tegen degradatie. De mouwen werden opgestroopt en beide ploegen
trokken vanaf het eerste fluitsignaal
fel van leer waarbij Oranje Nassau
het eerst tot scoren kwam. De pittige duels eisten al gelijk in het begin van het duel haar tol want het
was Donja Passies die in de mangel werd genomen door twee spelers van de tegenpartij bij een poging om een bal binnen te houden.
Dit moest zij bekopen met een vervelende enkelblessure en zodoende werd zij vervangen door Anika
van Os. Vanaf de kant zag zij Oranje Nassau op 2-0 komen. VZOD/vdBoon speelde zeker niet onaardig,
maar had in deze fase de pech dat
er nogal wat kansen gemist werden.
Toch was het na een kwartier spelen Willem Mast die van afstand de
aansluitingstreffer maakte: 1-2. De
Kudelstaarters gingen door met hun
goede spel en dit aanvalsvak prikte er uiteindelijk ook de gelijkmaker in, Martijn Vervark: 2-2. Het eerste aanvalsvak had echter niet zijn
beste dag en werd daarbij ook regelmatig afgetroefd door een agressief Oranje Nassau. De Kudelstaarters, onder het toeziend oog van
de nieuwe trainer/coach van volgend seizoen John van Duuren,
misten na mooie aanvallen ook nog
eens het geluk in de afronding. De
hoofdstedelingen gingen ondertussen gewoon door met het verstoren
van de aanvalsopbouw van VZOD,
maar vergaten zelf ook niet te scoren: 4-2. Gelukkig was het Vervark
die op slag van rust van afstand
de 4-3 binnenknalde. Helaas wist
Oranje Nassau in het rustsignaal
ook nog te scoren en dus werd er
met een altijd nog perspectiefvolle
stand van 5-3 de kleedkamer opgezocht. Trainer/coach Klaas Bosman
had zijn team in de rust goed toegesproken, want in de tweede minuut was het Josine Verburg die een
schitterende doorloopbal maakte na
een goede pass van Eric Spaargaren. Het lek leek boven te zijn en het
meegereisde Kudelstaartse publiek
ging er nog eens goed voor zitten.
Oranje Nassau liet zich door mooie
doelpunten echter niet van de wijs

Koppelkaarten
BV Oostend
Aalsmeer - Tijdens de laatste koppelspeelavond van BV Oostend is
weer flink gestreden om de eerste
plaatsen, de verschillen waren erg
klein. Op de eerste plaats zijn H. de
Ruiter en R. van de Koppel geëindigd met 5176 punten, gevolgd door
A. Luijben en P. Aarsman met 5057
en T. van de Made en Wijntje met
4973 punten.
De marsenprijs is uitgereikt aan H.

brengen en ging verder met hun efficiency-korfbal. Een vrije bal en een
handig versierde strafworp werden
in doelpunten omgezet en dat levert
aan het einde van de rit punten op.
Een door Vervark verkregen strafworp werd door Mast verzilverd en
hij bracht zo de stand op 7-5. Mede door het fysiek geweld van vooral
de geroutineerde en bijzondere felle
vrouwen van Oranje Nassau tegen
de jongedames van VZOD bleven zij
aan de goede van kant van de score
en brachten de stand op 8-5. De Kudelstaarters waren de mindere in de
rebound, maar de afstandsschoten
waren in deze fase ook regelmatig
te kort om goed afgevangen te kunnen worden. Na wederom een uitgekookt verkregen strafworp voor
de Amsterdammers ging VZOD vabanque spelen. Michelle van Leeuwen nam eindelijk een kwelgeest
te grazen met een onvervalst ‘van
Bommeltje’. Mast, die prachtige duels uitvocht met zijn directe tegenstander, strafte hem af met een omdraaibal: 9-6. Met nog luttele minuten te gaan zat een overwinning er
niet meer in, maar toch was het nog
Vervark die van afstand 9-7 scoorde. Helaas voor de Kudelstaarters
bleef het vanmiddag hierbij en was
dit tevens de eindstand. Hierdoor is
Oranje Nassau nu op gelijke hoogte met VZOD gekomen en staan
de Kudelstaarters nog slechts twee
punten voor op de hekkensluiter die
zaterdag wel wist te winnen.
Aanstaande zaterdag 21 mei moeten de punten thuis om 15.30 uur
aan de Wim Kandreef gehaald worden tegen Madjoe.
Willem Mast, goed voor 3 doelpunten.

van der Stroom en G. Presser met
4 marsen. De poedelprijs mochten M. Tulp en J.P. Palermo met
4083 punten in ontvangst nemen.
De seizoensprijzen zijn ook op de
laatste speelavond uitgereikt. Op
één zijn Ans van der Stroom en T.
Buwalda met 60085 punten geëindigd, op twee H. van der Stroom en
G.Presser met 59280 punten en op
drie P. Schuit en K. Kooiman met
58125 punten. De poedelprijs is behaald door het koppel Grada Groenedijk en K. Joore met 52516 punten. Het nieuwe kaartseizoen start
op maandag 5 september.
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Internationaal footvolleytoernooi

Sportvereniging Omnia 2000

Vierde plek voor Jordi en Erik
Aalsmeer - Jordi van der Sluis
(Aalsmeer) en Erik Drenth (Groningen) hebben een mooie 4e plek behaald bij de Worldtour in Jeruzalem.
De poulefase werd als winnaar afgesloten met als kraker de winst op
Israel 2, (Amir Zohar en Lior Baum)
met 18-15. Hiemee haalden Erik/
Jordi revanche van de verloren partij tegen Amir Zohar in Martinique,
die daarmee de weg naar de halve
finale blokkeerde voor het Nederlandse duo.
De wedstrijden tegen de andere
teams uit de poule, Rusland en Israel 5, werden eenvoudig naar de
hand gezet van de Nederlanders.
De kwartfinale werd overtuigend
gewonnen van Israel 1, Dudu en
Golan (2-0). De halve finale werd
een ander verhaal. Vooraf door menig toeschouwer als een mooi affiche bestempeld was Portugal een
maatje te groot. Vanwege het tech-

nisch overwicht van de Portugezen
probeerden Erik en Jordi tactisch
anders te spelen en te verdedigen.
Hoewel de Nederlanders vaak op
de juiste plek stonden om de aanvallen te pareren lukte het niet om
vanuit de verdediging door te pakken naar de juiste aanvalsdruk. Portugal (Pedro Salvador en Tiago Melo) won uiteindelijk te makkelijk met
2-0. De troostfinale startte Holland
1 erg goed tegen het sterke Duitse
koppel Thomas Noack en Mo Obeid
(18-6). Het vervolg in de tweede set
was echter minder (8-18). De derde
en beslissende set ging lang gelijk
op. Op het einde scoorden de Duitsers net even beter en wonnen deze set met 12-15. Het resultaat voor
Holland 1 was uiteindelijk een verdienstelijke vierde plaats welke ook
nog recht gaf op een mooie prijs.
Brazilië met Parra en Maradonna da
Silva won het toernooi.

Familiedag RKAV voor
Ride for the Roses
Aalsmeer - In september vindt de
bekende Ride for the Roses binnen
de grenzen in Aalsmeer plaats. Elke maand wordt in Aalsmeer wel
een of andere actie zijn om het goede doel te ondersteunen en RKAV
gaan dat doen op zaterdag 28 mei
met een familiedag. Het programma ziet er zeer gevarieerd uit, er is
voetballen, latje schieten, fietstocht,
spelletjes voor de kinderen, barbecue en ter afsluiting een dansavond.
Omdat alles in het teken van KWF
staat hoopt RKAV voor dit doel ook
geld binnen te halen.
Teams aan het voetbaltoernooi kunnen zich laten sponsoren en deelname aan de fietstocht kost 2,50 euro. Ook wordt een loterij gehouden
met hele mooie prijzen. De loten
kosten 2 euro per stuk en zijn vanaf heden te koop bij RKAV. De trekking wordt om ongeveer 18.00 uur
verricht door voorzitter Piet Boom
van de Aalsmeerse afdeling van Ride For The Roses. Het voetbaltoer-

nooi is van 13.00 tot 16.00 uur en
deelname is mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. De bedoeling is
dat teams bij het inschrijven gelijk
opgeven wie meedoet met het latje schieten. Kosten hiervan 1 euro,
ook voor het goede doel. Maar er
zijn wel enkele zeer leuke prijzen
te winnen. Het fietsen zal starten
om 13.00 uur. Het is een prachtige
tocht geworden, wat voor veel mensen een enorme verrassing zal blijken hoe mooi de omgeving is. Tijdens de rit hoeven de deelnemers
niet veel te zoeken, maar er zijn wel
enkele hele mooie opdrachten. Om
17.00 uur staat de prijsuitreiking
op het programma, daarna de barbecue met natuurlijk een gezellig
muziekje van Kees Markman. Geef
je op voor je voetbalteam, het fietsen en de barbecue bij Peter Springin’tveld via 0297-328193 of mail:
fam.p.springintveld@versatel.nl. De
eerste aanmeldingen zijn al binnen,
dus wacht niet te lang.

Weer strand in Aalsmeer!
Aalsmeer - Ook deze zomer is
Aalsmeer een strand rijker! The
Beach heeft aan de voorzijde van
haar buitenterras een outdoor
strand gerealiseerd onder de naam
Beach Club Aalsmeer. Met twee tropisch aangeklede beachvolleybalvelden is het nu mogelijk om zowel
binnen als buiten te komen sporten op het strand in The Beach!
Op zondag 15 mei werden de outdoor beach courts feestelijk geopend met verschillende activiteiten. Zo startte in de ochtend het Savannah beachvolleybal maandtoernooi waarmee de eerste wedstrijden
op het outdoor strand een feit werden. Winnaars van het 2x2 toernooi
in de ochtend werd het team Oenga!
Vanaf 12.00 uur startte het 4x4 toernooi, welke werd gewonnen door
het team van de Opa’s!
In de middag werd de ontknoping
van het voetbal live gevolgd op een
groot scherm in de bar en vond de
reünie plaats van de deelnemers
aan de beachvolleybalreis naar Kos

in Griekenland. Onder het genot
van heerlijke Griekse hapjes werden door de ruim 65 deelnemers foto’s en verhalen uitgewisseld van de
reis die The Beach organiseerde van
1 tot en met 8 mei. Het buitenstrand
wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo zullen de topspelers van Beach Team Aalsmeer gebruik maken van de velden om zich
voor te bereiden op de (inter)nationale wedstrijden die zij het komende zomerseizoen zullen spelen! Voor
beachvolleybal liefhebbers worden er voor beginners en gevorderden zomertrainingen beachvolleybal
verzorgd.
Maar natuurlijk zijn de velden uitermate geschikt voor gezellige familie- of bedrijfsfeestjes. En het grootste voordeel is dat wanneer het
weer niet meezit, alles gewoon naar
binnen verplaatst kan worden! Het
outdoor strand blijft de hele zomer
staan en wordt in september weer
afgebroken. Surf voor meer informatie naar www.beach.nl.

Groepswedstrijd ritmitsche
gymnastiek in Bloemhof

Tijdrit Schaatstrainingsgroep VZOD
Kudelstaart - Donderdag 12 mei
had een grote groep fietsende leden zich verzameld bij de rotonde
op de Bilderdammerweg. Het vertrekpunt voor de fietstraining op
maandag- en donderdagavond. Van
de 40 aanwezigen deed uiteindelijk
bijna de helft mee aan de tijdritten.
De anderen reden het gebruikelijke
rondje Hoogmade. Op het bekende
parcours bij Woubrugge werd eerst
een afstand van 1 kilometer tegen
de klok gereden, gevolgd door een
tijdrit over een volle ronde ofwel bijna 9 kilometer. Er stond deze avond
veel wind en de gevoelstemperatuur
was daardoor laag.
Bij de korte afstand was gastrijder
Kevin Spruijt, van Nut & Vermaak uit
Leimuiden, de snelste op korte afstand, gevolg door Cees van Dok,
Rene Kaslander en Eric Aarsen. Bij
de dames deed Jojanneke Kort het
goed, terwijl Maud Berk bij de jeugd
de snelste was. Na dit opwarm onderdeel werd vervolgens gestart
voor de tijdrit over één volle ronde.

Om de 30 seconde gingen deelnemers op pad, in gevecht met de stevige noordwesten wind en zichzelf.
De indeling was zo gemaakt dat er
zo min mogelijk gestayerd kon worden. Ook nu was Maud Berk de
snelste bij de jeugd gevolgd door
Lotte Spaargaren, Rosanne Appelman en Jerry Schuurman. Bij de dames kwam de vele trainingsarbeid
van Ria Bosman er uit, die Jojanneke Kort en Pien Berk achter zich
liet. Cees van Dok was deze avond
een klasse apart, door zowel Fabian Kaslander als Jan-Willem Hansen ruim achter zich te laten. Peter Kooijman debuteerde met een
zeer verdienstelijke vierde tijd. Stijn
Brommer finishte dit keer net achter de sterk rijdende Bart Straathof, maar nog voor Edwin Eveleens
en Martin Zuiver. De volgende tijdrit staat gepland voor donderdag 30
juni, zelfde parcours met de dezelfde disciplines.
Voor alle tijden en foto’s kan gekeken worden op: www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - Zondag 22 mei organiseert SV Omnia 2000 een landelijke wedstrijd voor groepen ritmische
gymnastiek in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg.
Groepen uit heel het land zullen
meedoen in verschillende niveaus.
Twee groepen van SV Omnia 2000
nemen deel aan deze wedstrijd. Zij
zullen in de middag aantreden.
Dit is de tweede plaatsingswedstrijd van dit seizoen, na deze wedstrijd is bekend welke groepen mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap op 25 en 26
juni in Amsterdam. Aan het einde
van de middag vindt ook een wedstrijd plaats voor duo´s in de jongste categorie. Voor deze halve finale hebben twee duo´s van SV Omnia 2000 zich geplaatst: Rosanne en
Sanne met touw en Rosanne en Gabrielle met hoepel. De wedstrijd in

Aalsmeer begint om 10.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. Toegang kost
4 euro voor volwassenen en 2 euro
voor kinderen. De eerste plaatsingswedstrijd voor groepen vond plaats
op 17 april in Hendrik Ido Ambacht.
Daaraan deden de groepen van SV
Omnia 2000 ook mee. Omnia 1 is
de meer ervaren groep en bestaat
uit Britt, Elise, Melissa en Natasja.
Zij lieten een touw- en hoepeloefening zien en behaalde daarmee een
tweede plaats. Omnia 2 is een nieuwe groep en bestaat uit Rosanne,
Juliet, Sanne, Dominique en reserve Kirsten. De groep liet een goede
oefening zien, maar maakte wel een
grote fout. Toch scoorde de groep
boven verwachting: 13.608 en behaalde daarmee een tiende plaats.
Als de groepen zich over twee wedstrijden bij de beste 15 plaatsen dan
mogen zij deelnemen aan het NK.

De groepen van SV Omnia 2000: Omnia 1 (achterste rij) en Omnia 2
(voorste rij).

Voetbal jeugd

RKDES D1 pakt weer titel

Testrit goed verlopen

Ride for the Roses: Mooie
tocht, mooi evenement!
Aalsmeer - Zaterdag 14 mei heeft
een peloton van 150 wielrenners
een testrit van honderd kilometer
op het officiële parcours van de Ride for the Roses 2011 gefietst. Onder begeleiding van de politie en het
motorbegeleidingsteam werd het
een prachtige tocht. Op 4 september rijden hier duizenden fietsers
om samen iets te doen tegen kanker. Het is dan ook van groot belang
dat de route niet alleen mooi, maar
ook veilig is. Eregasten Joop Zoetemelk en Petra de Bruin, beide oudprofwielrenners en prominenten van
de Ride for the Roses, deelden hun
mening dat het ook dit jaar weer
een geweldige route is en dat ze ieder jaar weer verrast worden hoe
mooi Nederland is. De tocht begon
om 10.00 uur vanaf de startlocatie
van de Ride for the Roses; FloraHolland in Aalsmeer. Politie en motorbegeleiders hielden alle verkeer tegen en zorgden voor een vrije doorgang van het peloton dat met zijn
circa 250 meter lengte veel verwonderde kijkers trok. Rond 14.00 uur
werd het peloton op de veiling binnengehaald door Pieter Litjens, burgemeester van Aalsmeer. Hij sprak
zijn waardering uit over alle deelnemers en benadrukte de aanwezigheid van de twee wereldkampioenen, die ook op 4 september aanwezig zullen zijn. “Ik ben trots op alle mensen die zoveel tijd en aandacht besteden om van de Ride for
the Roses een groot succes te maken. Ook wil ik mijn waardering uitspreken over de samenwerking met
de politiekorpsen. We gaan straks
met zijn allen een fantastisch evenement neerzetten.”
Gevoel van verbroedering
Na afloop van de testrit waren fietsers vooral te spreken over het ‘fiet-

sen tussen de vliegtuigen’, de route loopt namelijk vlak langs Schiphol Airport. Ook de dijken en wegen
langs de Westeinderplassen en de
Amstel vielen goed in de smaak. Belangrijker nog dan de route was het
gevoel van saamhorigheid en verbroedering. Joop Zoetemelk: “Het is
een heel mooie tocht en een mooi
evenement. Toen ik op de brug achter mij keek en het peloton zag, dan
raak je geëmotioneerd. Moet je je
eens voorstellen hoe dat er in september uit zal zien. Het is echt een
belevenis. Zoveel mensen die van
sport houden, die dit voor hun plezier doen. Regen, wind of zon, ze zijn
er allemaal, zo mooi om te zien. Hoe
groot het bedrag ook is dat we binnenhalen, het belangrijkste is dat
we het samen doen.” Petra de Bruin
vult hem aan: ”Juist die verbroedering maakt het zo speciaal. Iedereen
heeft wel iemand met kanker in zijn
omgeving. We komen allemaal iets
bijdragen, we delen de liefde voor
sport, gezond leven en doen mee
uit goede intentie. Je proeft in alles
dat vaste deelnemers steeds meer
naar de Ride toe leven. Het gaat
niet om winnen, het gaat om het samen doen.” Met een goed gevoel en
een zeer geslaagde testrit zonder
incidenten nemen de fietsers rond
15.00 uur afscheid van elkaar tot het
weerzien op 4 september.
De Ride for the Roses is voor iedereen; jong en oud, wielrenner en
tourfietser, met racefiets of gewone
fiets, iedereen kan meedoen. Er zijn
verschillende mogelijkheden: de bovengenoemde ‘Cycle Tour’ van 100
kilometer, maar ook twee toertochten van 25 en 50 kilometer.
Fiets ook mee voor de strijd tegen
kanker, aanmelden kan op de site;
www.ridefortheroses.nl.

Kudelstaart - Nadat de jongens en
de meiden van RKDES D1 het najaarskampioenschap al hadden binnen gehaald kon het elftal afgelopen zaterdag ook voorjaarskampioen worden. Eigenlijk was de titel al binnen, omdat naaste concurrent RODA 23 D3 twee weken geleden hun laatste wedstrijd onverwachts had verloren. Omdat daar
geen rekening mee was gehouden
werd besloten om het kampioenschap dan maar in de laatste thuiswedstrijd tegen Amstelveen D1 te
gaan vieren. Een bijkomend voordeel is dat er dan geen spanning
en druk meer op staat en de bloemen na afloop altijd kunnen worden uitgereikt. Om 11.00 uur mocht
Amstelveen onder zomerse omstandigheden en voor behoorlijk wat publiek op het eerste veld aftrappen.
RKDES startte goed en ging direct
op zoek naar het eerste doelpunt.
Dat viel al vrij snel in de wedstrijd
en werd gescoord door de zeer attent spelende Menno. Na deze eerste goal zakte RKDES wat terug en
werd Amstelveen, met de wind in
de rug, sterker. Dat resulteerde halverwege de eerste helft in de verdiende gelijkmaker. Amstelveen
had in de slotfase van die eerste
helft zelfs nog op voorsprong kunnen komen, maar het afstandschot

belandde op de lat. RKDES kwam
zeer gemotiveerd uit de kleedkamer
voor de tweede helft en begon gelijk met druk te zetten. Amstelveen
kwam bijna niet van de eigen helft
meer af en al vrij snel kon Dennis,
na een assist van Koen, de 2-1 aantekenen. Een paar minuten na de
2-1 stuurde Mike met een mooie
pass Mandy aan de rechterkant
diep. Op snelheid haalde zij de achterlijn gevolgd door een hoge voorzet, waaruit Menno de 3-1 kon binnen schieten. Even later kon Mandy weer over de rechterkant uitbreken en een prima voorzet afleveren waaruit, de voor Koen ingevallen, Bob de bal met zijn hoofd kon
verlengen en Menno vervolgens bij
de tweede paal kon binnen tikken,
4-1. Halverwege die tweede helft
mocht Bob een indraaiende corner
met links vanaf de rechterkant nemen. Hij krulde de bal perfect in de
doelmond, waarna de keeper de bal
niet goed kon pakken en zo in het
doel belandde, 5-1. Het slotakkoord
kwam van Ramon, die in de slotfase
Han was komen vervangen. Randje buitenspel kon hij de bal aannemen, wegdraaien en in de kluts met
de keeper binnen werken, 6-1. Kort
daarna floot de scheidsrechter af en
kon de huldiging met bloemen op
het veld beginnen.

Staand vlnr: Marco de Boer (coach), Bert Stravers (hoofdtrainer), Ger Semp
(trainer), Mandy de Boer, Brahim Chaoukat, Imke Brommer, Lennart Kok (assistent-trainer), Bryan van Weerdenburg, Jan van den Bergen (coach), Roy van
Weerdenburg (assistent-trainer) en Ton Zeldenthuis (coach). Knielend v.l.n.r:
Mike van den Bergen, Han Ruder, Koen Brüske, Dennis Pronk, Bob Semp,
Marijn van Wandelen, Lucas Heijsteeg, Menno Zeldenthuis en Ramon Fortier.

Goede prestaties minioren
Oceanus in Zoetermeer
Aalsmeer - De minioren van Oceanus zwommen in Zoetermeer een
langere afstandwedstrijd over 200
meter (de jongsten) of 400 meter
vrijeslag. Voor een aantal zwemmers was dit de eerste keer dat ze
op zo’n afstand startten en dus zijn
zij weer een ervaring rijker. Finn Vos
zwom voor het eerst 200 meter en
deed dat zo goed, dat hij meteen
eerste werd.
Ook Jane Sommeling debuteerde
op deze afstand en werd tweede.

Jens van Bakel zwom voor het eerst
de 400 meter en deed dat prima.
Ook voor hem een tweede plaats.
Lois Bosman werd derde bij haar
debuut op de 200 vrij en Daan Sommeling werd derde op de 400 vrij.
Het grootste persoonlijke record
deze week was voor Dion van den
Heuvel, die tijdens zijn 400 meter
halverwege (dus op 200 meter) zijn
tijd fors verbeterde. In totaal werden
door de 17 deelnemers 21 persoonlijke records verbeterd.

