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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

MAGAZIJNVERKOOP

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29 MEI

2 DAGEN LANG TOT

50%
KORTING
OP EEN DEEL VAN DE VOORRADEN VAN O.A.

G-STAR

EDC

PALL MALL

ONLY 

JACK & JONES

CARS

GARCIA

VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

INTERESSE IN EEN
oNDERHouDS-
CoNTRACT?
Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

Vacature van de week is:

Secretarieel
medewerker

P&O www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 - 380580

Alphen a/d Rijn 0172 - 245945

Amsterdam 020 - 6124945

Nieuw-Vennep 0252 - 629729

Nu meer dan 90 vacatures! 

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Wat heeft de gemeente Aalsmeer vorig jaar bereikt 
op het gebied van verkeer en vervoer, recreatie, 
veiligheid, jeugdvoorzieningen en woningbouw?

U leest het in het Burgerjaarverslag 2009, dat deze week 
huis-aan-huis wordt verspreid als bijlage bij deze krant.

Annemieke’s
Aktiewinkel
Machineweg 3 Aalsmeer-Oost

Tel. 0297-385274
pArkeren voor de deur

ov-kAArt
oplAAdpunt
Al bijna een jaar bij de 

-afdeling van

10 x slenderen 60,-
20 x slenderen 100,-

BEWEGINGSBANKEN • SCHOONHEIDSSALON • PEDICURE NAGELSTYLISTE • ZONNEBANK

HADLEYSTRAAT 3 • 1431• SK AALSmEER • TEL. 0297-346832 • WWW.SYB.UWSTUDIO.NL

10 x hypoxie 100,-
10 x zonnebank 65,-

31 mEI T/m 7 jUNI 2010 

SLENDERWEEK

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

ZEKERHEID ZONDER KOSTEN
(exclusief voor Aalsmeer en omstreken) 

Uniek in nederland! loopt U kans op hart- en vaatziekten?

Laatste dag!
Laat u scannen en weet of u gezond bent. 

Zaterdag 29 mei scannen wij de hele dag in Health City 
in Aalsmeer. Voor 45+ers geldt: bent u gezond, dan betaalt u niets.

Laat de scan zien dat u wel risico loopt, krijgt u gelijk een 
vervolgonderzoek en een consult met de cardioloog. 

U betaalt dan € 245,- 

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

Mee op de stang van de fiets naar de kerk
Echtpaar Fokker diamanten paar!
Aalsmeer - De eerste ‘klus’ buiten 
het gemeentehuis stond afgelopen 
vrijdag 21 mei op het programma 
van kersverse wethouder Ad Ver-
burg. Hij ging op bezoek bij het 60 
jaar getrouwd echtpaar Fokker. Ver-
burg verving burgemeester Pieter 
Litjens die wegens een belangrij-
ke bespreking verstek moest laten 
gaan. Door een lekke fietsband zijn 
Thijs Fokker en Lydia Trommel 60 
jaar geleden een paar geworden. De 
geboren Farregatster fietste vanaf 
haar huis in Oost naar de Lijnbaan-
kerk in het Centrum en kreeg on-
derweg een lekke band. “Ik moest 
lopen en op dat moment kwam hij”, 
vertelt de bruid. Lydia mocht voor op 
de stang en zo zijn ze samen naar 
de kerk gereden. 
“Maar, ik had al een oogje op haar, 
had haar al lopen zoeken”, vult de 
bruidegom aan. De eerste acht jaar 
van hun huwelijk woonde het stel 
in Alphen aan den Rijn. Ze zijn wel 
in Aalsmeer getrouwd, op 24 mei 
in 1950. “In gebouw Irene, het ge-
meentehuis werd verbouwd.” Over 
de bruidswagen is het diamanten-
paar het eerst niet eens. Zij: “Met 
de bus.” Hij: “Nee, met een auto.” Ze 
komen er uit: “Wij in een volkswa-
gen en de familie in een bus er ach-
ter aan.” Na acht jaar keerde het stel 
terug naar Aalsmeer. Het echtpaar 
kwam te wonen aan de Mr. Jac. Tak-
kade en woont nu al ruim dertig jaar 
met veel plezier in het Locatellihofje 
in de Hornmeer. “We zijn niet meer 
weggegaan uit Aalsmeer”, zegt de 
bruid. Op het antwoord van wethou-
der Ad Verburg dat het ook mooi 
wonen is in Aalsmeer, wil de bruide-
gom wel een boekje opendoen. “Het 
is tegenwoordig veel minder goed 
geregeld in en bij de gemeente.” Als 
een gezellige mopperpot ontpopt 
de bruidegom zich. Het levert veel 
lachmomenten op. 

Reinigingsdienst
Diverse banen heeft Thijs Fokker in 
z’n leven gehad. Koeien melken en 
op het land werken bij boeren, in 
de bouw heeft hij gewerkt, veertien 
maanden in bloemenveiling Bloe-
menlust en van 1970 tot 1988 bij de 
reinigingsdienst van de gemeente 
Aalsmeer. Eerst achter de wagen en 
later als straatveger. “Zwaar werk, 
maar ik heb het nooit in m’n rug ge-
had.” Op 61-jarige leeftijd ging hij 
met de Vut. Het toen opheffen van 
zijn functie, zit de heer Fokker nog 
wel dwars. 
“Er zou iemand anders m’n werk 
overnemen, maar die is nooit geko-
men, ik ben niet vervangen”, vertelt 
de nu 86-jarige. Lydia is 81 jaar en 
heeft haar leven voor de kinderen 
gezorgd. Zes stuks, drie jongens en 
drie meiden. Een zoon moeten Thijs 
en Lydia missen. “In 1978 is hij ver-
ongelukt met een vliegtuig in En-
geland. Zes Aalsmeerders zijn toen 
omgekomen.” De andere vijf kinde-
ren wonen in Aalsmeer en omlig-
gende regio en komen net als de 
zeven kleinkinderen en drie achter-
kleinkinderen regelmatig op bezoek. 
Een van de kleinkinderen vaart mo-
menteel in de buurt van Somalië. 
Hij zit bij het korps mariniers op het 
schip Jan de Wit dat de piraterij be-
strijdt. 

Corsowagen en volksdansen
Op de vraag of Matthijs, zo heet 
hij officieel, ook hobby’s heeft of 
heeft gehad, antwoordt hij ontken-
nend. Maar dan nemen de kinderen 
het woord: “Konijnen heb je gefokt, 
plantjes gekweekt en kaarten.” Hij 
vult zelf ook nog wat aan: “Ik heb 
jaren geholpen met het opbouwen 
van de corsowagen van buurtver-
eniging Hornmeer.” En Lydia? “Ik 
niet zo veel, hoor. Ik heb altijd met 
heel veel plezier aan volksdansen 

gedaan, maar dat kan ik niet meer. 
En ik hou van lezen.” Uiteraard was 
wethouder Ad Verburg niet met lege 
handen gekomen. Namens het ge-
meentebestuur trakteerde hij op een 
mooi boeket bloemen. Ook heeft het 
bruidspaar een gelukwens ontvan-
gen van Hare Majesteit de Koningin. 
Het 60-jarige huwelijksfeest is op de 
dag zelf, 24 mei, met familie en ken-
nissen gevierd op een partyboot op 
de Westeinderplassen. Vast en zeker 
is het een geslaagd feest geweest, 
het was tweede pinksterdag tot slot 
mooi, zonnig weer. 

Namens de Meerbode: Nogmaals 
gefeliciteerd en nog vele fijne jaren 
samen toegewenst! 

Door Jacqueline Kristelijn

Watertoren dit weekend nog dicht
Slechtvalken bijna trotse ouders
Aalsmeer - Het zit er aan te komen, 
de slechtvalken in de nestkast op de 
watertoren zijn bijna de trotse ou-
ders van enkele babyvalkjes. Val-
kenkenner Herman Scholten houdt 
de vogels nauwlettend in de gaten 
en gaat elke dag wel even een kijk-
je nemen bij de watertoren. Hoog in 
de toren vindt het unieke broedpro-
ces plaats. Het honderdste nest in 
Nederland van deze prachtige en 
beschermde valkensoort. Zondag-
middag zag Herman door zijn te-
lescoop de slechtvalk vrouw op de 
plank zitten. Hij bleef kijken en het 
wachten werd al na zo’n vijf minuten 
beloond. “De slechtvalk vrouw richt 
haar kop laag richting kast en ge-
lijk springt het mannetje uit de kast 
en zeilt weg. Het vrouwtje staat nog 
even en wandelt dan de kast in. Er 
wordt dus altijd nog gebroed. Bij het 
verschijnen van de krant zijn de eie-
ren wellicht al uitgekomen. Het uit-
vliegen duurt overigens op z’n minst 
nog tot rond 7 juli.” Heel spannend 
en de reden dat de watertoren dit 
laatste weekend in mei opnieuw 

niet beklommen mag worden. Ook 
de nieuwe verantwoordelijk wet-
houder, Gertjan van der Hoeven, is 
van mening dat het slechtvalken-
paar de rust moet krijgen zolang ze 
die nog nodig heeft en heeft hier-
over overleg gevoerd met de stich-
ting Aalsmeer 2000. 

Na broedseizoen restauratie
Na het broedseizoen van de slecht-
valken gaat de restauratie van de 
watertoren overigens uitgevoerd 
worden. Het beton wordt aange-
pakt, het houtwerk geschilderd en 
de elektrische leidingen vervangen. 
Verder worden op de begane grond 
sanitaire voorzieningen aangelegd 
en zal verlichting worden aange-
bracht op het dak. 
Dit is een gezamenlijk project van de 
gemeente en de stichting Aalsmeer 
2000. Vanaf het einde van het jaar 
zal het dak van de watertoren dan 
voortaan elke avond verlicht zijn. 
Tijdens de restauratiewerkzaamhe-
den blijft de watertoren open voor 
publiek. 

Aalsmeer - Niet door de brand-
weer, maar door de politie zijn de 
hangjongeren weggestuurd die vo-
rige week een brand hebben weten 
te voorkomen in een bedrijf aan de 
Hornweg. De groep jongeren in de 
leeftijd van zestien tot twintig jaar 
zag zondag 16 mei vlammen aan de 
gevel, veroorzaakt door een overver-
hitte lamp. 112 Is gebeld en met de 
beheerder ging de groep direct aan 
de slag met water en blusmateriaal. 
Toen de brandweer arriveerde en de 
klus overnam, was de brand al bijna 
geblust. 

De ongeveer gelijktijdig gearriveer-
de agenten dachten te maken te 
hebben met hangjongeren die uit 
waren op spektakel. Niet gedacht is 
dat deze mannetjes van stavast het 
absoluut niet bij kijken hadden ge-
houden, maar juist doortastend had-
den opgetreden. De eigenaren van 
het voor brand behoede bedrijf zijn 
uiteraard supertrots op deze jonge-
ren en hebben de groep uitgebreid 
bedankt. Ook de brandweer is onder 
de indruk van deze doortastendheid 
en laat zich lovend uit over deze ge-
weldige daad van de jeugd.

Alle lof voor hangjongeren 
na  hulp bij brand
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

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:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

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

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur 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.

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

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internetsite: www.aalsmeer.dierenbescher-
ming.nl

Vermist:
- Koolwitjestraat in Oost, schuwe grote kater. Wit met zwarte vlek-

ken. Hij heet Billy en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep tus-
sen zwarte vlekken op zijn kop.

- Bilderdammerweg in Kudelstaart, Lesley. Witte kater met zwarte 
vlek op zijn kop en wat kleinere zwarte vlekjes op zijn lijf.

- Kudelstaartseweg in Aalsmeer, iets langharig zwart poesje met 
klein wit vlekje onder haar kin. Ze heet Minous.

Gevonden:
- Hortensialaan, beige/bruine kater met donkerbruine voorpoten en 

witte voetjes. Waarschijnlijk Heilige Birmaan.

Geheugenspreekuur in 
Seringenhorst van start
Aalsmeer - Iedereen vergeet wel 
eens wat, een naam, een afspraak, 
een telefoonnummer of de bood-
schappen. Veel ouderen denken, als 
hen zoiets overkomt, gelijk aan de-
mentie. Dit is helemaal niet nood-
zakelijk. Andere ziektes, medicatie, 
vermoeidheid, depressies of stress 
kunnen ook de schuldige zijn. Om 

Nacht van Gebed in Dorpskerk
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt in 
verschillende plaatsen in de nacht 
van vrijdag 28 op zaterdag 29 mei 
een Nacht van Gebed georgani-
seerd. De Nacht van Gebed is van 
22.00 tot 06.00 uur en is een initiatief 
van de stichting Open Doors, die zich 
wereldwijd inzet voor ondersteuning 
van christenen in landen waar spra-
ke is van verdrukking of vervolging. 
Deze organisatie steunt in meer dan 
50 landen vervolgde christenen. Tij-
dens deze nacht wordt er gebeden 
voor vervolgde christenen, die véle 

nachten moeten doorbrengen in ge-
vangenissen of politiecellen. De ge-
bedsnacht begint met een algeme-
ne inleiding, daarna worden in korte 
gebedsrondes, filmfragmenten ver-
toond afgewisseld met tijden voor 
gebed en pauzes. Dit jaar staat de 
Nacht van Gebed vooral in het te-
ken van christenen in Noord-Korea 
en de Moslimwereld. 
De plaats van samenkomst in 
Aalsmeer is de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. Iedereen is van harte 
welkom.

Geef royaal aan Cultuurfonds!
Aalsmeer - In de week van 31 mei 
tot en met 5 juni gaan over het hele 
land weer duizenden vrijwilligers van 
voornamelijk muziek-, zang-, sport- 
en culturele verenigingen in heel 
Nederland op stap om te collecte-
ren. Ook in Aalsmeer zijn de voor-
bereidingen om deze actie tot een 
succes te maken bijna afgerond. De 
stichting O.V.G. heeft ook dit jaar de 
organisatie voor deze sympathieke 
collecte gecoördineerd. Dit cultuur-
fonds is bij het grote publiek mis-
schien meer bekend als het Anjer-
fonds vanwege de dagelijks verse 
anjer, die Prins Bernhard op zijn re-
vers droeg. Zoals de naam al doet 
vermoeden, steunt dit fonds cultu-
rele manifestaties, zoals zang-, bal-
let-, muziek- en toneeluitvoeringen, 
maar ook in de aanschaf van in-

strumenten, muziekstukken en on-
der andere kleding, draagt zij bij. Bij 
een aanvraag om een donatie moet 
ter ondersteuning een begroting en 
omschrijving worden bijgevoegd. 
Uiteraard is het vanzelfsprekend, 
dat het Cultuurfonds verwacht dat 
bij de jaarlijkse landelijke collecte 
ook collectanten hun inzet tonen. In 
Aalsmeer is dit zeker het geval. De 
deelnemende verenigingen hebben 
een wijk-/stratenplan ontvangen en 
gaan op pad. Een dringende oproep 
van O.V.G.: Heeft u nog niet door-
gegeven met hoeveel collectanten 
uw vereniging loopt en het contact-
adres waar de collectebussen be-
zorgd en opgehaald moeten wor-
den, geeft dit nog snel door aan J. 
Dekkers, tel. 0297-325969 of J. Kos, 
tel. 06-26632853.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 3 juni orga-
niseert de OVAK weer een middag-
je fietsen. De tocht gaat deze keer 
richting Nieuwveen. Vertrekpunt is 
de parkeerplaats van zwembad De 
Waterlelie aan de Dreef. Om 13.30 
uur gaat de groep op weg.
Donderdag 17 juni staat een extra 
dagtocht op het programma. Ver-
trek is ook vanaf de parkeerplaats 
in de Hornmeer, maar om 10.00 
uur. De route is een verrassing. De 
groep arriveert rond 16.30 uur weer 
in Aalsmeer.

Waar is witte kater Lesley?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is een witte kater met 
zwarte vlek op zijn kop. 
Lesley is de naam van deze kater, 
die wordt vermist vanaf de Bilder-
dammerweg in Kudelstaart. 

Wie het dier heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
via tel. 0297-343618.  

Zondag 30 mei
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Martijn Piet. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. (Geen opgaven 
ontvangen.)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. drs. A. 
Jansen en 16.30u. ds. A. Weststra-
te, Mijdrecht.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met ds. Henriëtte van Dunné, 
partnergemeenten aanwezig. Extra 
collecte: doopsgezind WereldWerk. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. H.B. Slagter, Wijk bij 
Duurstede. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u. en 16.30u. dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. ds. T.H.P. Prins. 
Dienst v. schrift en tafel, viering lo-
pend. 18.30u. ds. J. v. Popering. 
Dienst v. schrift en tafel, viering ta-
fel. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds. E.J. Wester-
man. Voorber. avondmaalsviering.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst ds. P. Vroegin-
dewei, Ermelo. Voorber. H.A.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. G. 

KERKDIENSTEN
Schaap, Hellouw. 18.30u. ds. A. v. 
Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst, spreker Jan den 
Ouden. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. A. Beeftink, 
Doetinchem. 18.30u. dienst, ds. N. 
Viss, Heemstede. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Zaterdag 
17u. in Kloosterhof dienst olv paro-
chianen. Zondag 10.30u. Karmel-
kerk euch. viering met karmelieten. 
Om 14.30u. Poolse dienst in Karmel-
kerk.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen meer tot september.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Dienst om 16u. ‘Drievuldigheids’-
zondag met past. Jacob Spaans. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof. 
19.30u. Zangdienst FF zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. M. vd. 
Zwaag-de Haan, Ter Aar.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. Dienst olv parochia-
nen. Mmv dames- en herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 sept. 2010. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

de oorzaak te achterhalen is het van 
belang om bij het geheugenspreek-
uur langs te komen. Vanaf 31 mei 
gaat eenmaal per maand het ge-
heugenspreekuur in Aalsmeer van 
start. Op het geheugenspreekuur in 
Aalsmeer kunnen ouderen terecht 
met al hun vragen en klachten over 
hun geheugen. Een speciaal ge-
trainde verpleegkundige zal koste-
loos advies of tips geven om met de 
problemen om te gaan. En mocht 
er wel iets ernstigs aan de hand 
zijn, dan weet hij/zij ook waar ver-
dere hulp te vinden is. Het geheu-
genspreekuur op maandag 31 mei 
is van 14.30 tot 16.00 uur en vindt 
plaats in gebouw Seringenhorst aan 
de Parklaan 26. Inwoners, die voor-
nemens zijn het geheugenspreek-
uur te bezoeken, worden verzocht 
een afspraak te maken. Dit kan door 
te bellen naar 0297-344094. 
Het geheugenspreekuur gaat iede-
re vierde maandag van de maand 
gehouden worden, zelfde tijd, zelfde 
plaats. De volgende data zijn: 28 ju-
ni, 27 september, etc. 

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 ju-
ni houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur, de toegang 
is gratis en de koffie en thee staan 
klaar. 
Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. Iedereen is hartelijk wel-
kom.

Koolmees is 
pimpelmees!
Aalsmeer - Het blijft uniek, het vo-
gelnestje in de asbak bij de midget-
golfvereniging in de Hornmeer. Nu 
de eieren uit zijn, bedelen dagelijks 
zo’n vier of vijf kleintjes bij hun ou-
ders om voedsel. Een veel bespro-
ken onderwerp afgelopen week in 
Aalsmeer en het leverde enkele te-
lefoontjes en mailtjes op. De jonge 
ouders zijn namelijk geen koolme-
zen, maar pimpelmezen. Koolmezen 
hebben een zwart kopje en dat heb-
ben deze vogels niet. Dankzij alerte 
lezers kan deze mezen-’mistake’ nu 
recht gezet worden. Weer wat ge-
leerd!

Taizégebed in 
Karmelklooster
Aalsmeer - Taizé, een klein dorpje 
midden in Frankrijk. De oecumeni-
sche Broederschap met duizenden 
jongeren die daar drie keer per dag 
samenkomen om te bidden en el-
kaar te ontmoeten. In de voorjaars-
vakantie waren er ook veel Hollan-
ders. 
Muziek, liederen, stilte. Eind van 
dit jaar zullen in Ahoy in Rotter-
dam 20.000 jongeren uit heel Euro-
pa bij elkaar komen. Wat Taizé is? 
Ervaar het in de kapel van het Kar-
melklooster naast de R.K.Kerk aan 
de Stommeerweg op vrijdagavond 
28 mei om 20.30 uur.

Fietstocht van 
ANBO/PCOB
Aalsmeer - De pedalen gaan weer 
rond bij de leden van de ANBO en 
de PCOB. Op dinsdag 1 juni gaat 
er weer gefietst worden. De start is 
om 13.30 uur bij het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. De fietscom-
missie heeft een fijne route uitge-
zet langs Toolenburg, recreatieplas 
en het Bos van Eilanden. Nog nooit 
mee gefietst? U bent van harte wel-
kom!

Bamboe voor insectenhotel
Aalsmeer - Het Groene Vinger Pro-
ject van Roads Hoofddorp bouwt in 
samenwerking met de Heemtuin in 
de Heimanshof insectenhotels. Mo-
menteel is er veel vraag naar vele 
soorten bamboe. In een insectenho-

tel wordt gemiddeld 1 tot 2,5 kilome-
ter bamboe verwerkt. Heeft u bam-
boe stokken over? Neem dan contact 
op via rob.moolenaar@roadshelpt.nl. 
Zeker weten dat de bamboe goed 
gebruikt gaat worden!

Ruim 9000,- Hartstichting
Aalsmeer - De jaarlijkse collecte 
tijdens de Nationale Hartweek van 
12 tot en met 17 april in Aalsmeer 
heeft dit jaar 9.137.67 euro opge-
bracht. De Nederlandse Hartstich-
ting bedankt haar vrijwilligers, col-
lectanten en gevers van harte voor 
het behalen van dit goede resultaat! 
De Vrienden van de Hartstichting 
afdeling Aalsmeer is trots op het 
hechte team van collectanten. 
Wilt u meer weten of bent u geïn-
teresseerd om mee te doen in het 
team van de Vrienden van de Hart-
stichting afdeling Aalsmeer? Extra 
handen zijn altijd welkom! U kunt 

contact opnemen met coördinator 
Berend Vollmuller, telefoon 360963. 
De Hartstichting besteedt de op-
brengst van de collecte aan on-
derzoek, patiëntenzorg, preventie 
en voorlichting. En dat is hard no-
dig, want hart- en vaatziekten zijn 
nog steeds volksziekte nummer één. 
Jaarlijks sterven er 50.000 men-
sen aan. Honderdduizenden men-
sen moeten leven met de dagelijk-
se gevolgen van een hart- of vaat-
ziekte. Daarom blijft de Hartstich-
ting zich inzetten. Dat kan alleen 
dank zij de steun van de Nederland-
se bevolking.

Binding Oost in teken van sport
Aalsmeer - De nieuwe maandka-
lender van Binding Oost is weer on-
line. De maand juni staat in het te-
ken van de sport. Er gaat WK-bingo 
gespeeld worden, handballen staat 
op het programma, evenals spor-
tief knutselen! Inschrijven kan via 
eveline@debinding.nl. De Binding 
Oost is gevestigd aan de Machine-
weg 12.
 
BindingZolder
Op dinsdag 1 juni van 16.30 tot on-
geveer 19.30 uur is al weer de der-

de les van de kookcursus op de Bin-
dingZolder in de Haya van Some-
renstraat 35c. 
Een Mexicaans gerecht gaan de 
cursisten bereiden en opeten. Heb 
je les 1 en 2 gemist, maar wil je ook 
graag meedoen? Dat kan nog, geef 
je dan op bij inge@debinding.nl. 
De kosten voor deze 2 avonden zijn 
12,50 euro per persoon. De kook-
cursus is bedoeld voor jongeren 
van 10 tot en met 15 jaar. Voor al-
le informatie over activiteiten, zie:  
www.debinding.nl.



Officiële Mededelingen
27 mei 2010

Het doel van het project is te komen tot herontwikkeling van het 
centrumgebied met 117 zorgwoningen, twee parkeergarages, een zorg-
steunpunt, een bibliotheek, een horecavoorziening en aanpassingen 
aan het openbare gebied. Het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2006’ kent voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid, waar na wijzi-
ging van het bestemmingsplan binnen de wijzigingsregels maatschap-
pelijke voorzieningen, horeca, wonen en parkeervoorzieningen zijn 
toegestaan. Het ontwerpwijzigingsplan past binnen de wijzigingsbe-
voegdheid. Het ontwerpwijzigingsplan geeft de bouw- en gebruiks-
voorschriften voor de bouw van de woningen en voorzieningen.

Procedure
Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor belanghebbenden 
ter inzage van 28 mei 2010 tot en met 8 juli 2010. Gedurende deze 
termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp 
wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006 – Kudelstaart-Centrum’’. 
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met mevrouw N. Broeke, of bij diens afwezigheid, een 
van de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening (tel: 
0297-387 575). De ontwerp wijziging bestemmingsplan met de daarbij 
behorende stukken, is in te zien bij de centrale balie op het gemeen-
tehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de 
centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 
uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor 
het overige is het plan in te zien op afspraak. De kennisgeving, het 
ontwerpplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendge-
maakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het beeld-
scherm onder “ga direct naar”).

ONTHEFFINGEN INGEVOLGE DE WET RUIMTELIJKE ORDENING

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken tus-
sen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende 
deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunnin-
gen en handhaving via tel. (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voor-
nemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruim-
telijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het 
geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Oosteinderweg 189 te Aalsmeer, het plaatsen van een technische 

ruimte;

BOUWVERORDENING

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 6 
weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouw-
verordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Jac. P. Thijsselaan 17, het slopen van de woning;
Dit besluit is op 20 mei 2010 verzonden.
• Kudelstaartseweg 259, het slopen van een aanbouw;
Dit besluit wordt op 27 mei 2010 verzonden.

TER INzaGE BIJ DE aFDELING DIENsTVERLENING, WEEK 21
  
t/m 27 mei  Concept Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 

2010;
t/m 28 mei Kapvergunning: A. H. Blaauwstraat 60, 1 larix, 

Kapvergunning: Beatrixstraat 51, 1 den; Molenpad/
Dorpsstraat: Elzen: 17 bomen, Berken: 8 bomen, Wilgen: 
4 bomen, Kastanjes: 3 bomen, Cupressocyparis leylandii: 
1 boom, Malus: 2 bomen, Pinus: 1 boom, Metaseqoia 
glyptostroboides: 1 boom, Kronkel wilg: 2 bomen, 
Meestammige kastanje: 2 bomen, Meerstammige els: 

 1 boom, Linden: 2 bomen, Fraxinus exelsior (gewone es)  
1 boom;

t/m 3 juni  Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 2 st. coniferen, 
Kudelstaartseweg 233: 1 linde;

t/m 3 juni Drank en Horecavergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
t/m 3 juni Exploitatievergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
t/m 4 juni  Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
t/m 9 juni Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij, 

Poldermeesterweg 3;
t/m 10 juni kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2 berken, 

Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse
 linde;
t/m 11 juni  Drank en Horecavergunning: Toko Sari Plaza, 

Poldermeesterplein 13;
t/m 11 juni  Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis 

Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
t/m 16 juni Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40.
t/m 16 juni Exploitatievergunning: Toko Sari Plaza, 

Poldermeesterplein 13;
t/m 16 juni Exploitatievergunning: Cafetaria eethuis Foodmaster, 

Poldermeesterplein 14
t/m 2 juli Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen, 

Kudelstaartseweg 22;
t/m 6 juli Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 1 

vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba; Stichtse 
Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en 1 den;

t/m 7 juli Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg 22;

t/m 13 juli  Kapvergunning: Darwinstrrat 16, 1 blauwe atlasceder;
t/m 13 juli Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest Niet” 

op zondag 13 juni 2010.

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 28 mei 2010
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 11 juni 2010
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw.
Inzagetermijn tot vrijdag 18 juni 2010
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de woning.
Inzagetermijn tot vrijdag 8 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte.

grondslag voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. Dit betekent dat 
de gemeente bepaalde kosten in het kader van de gebiedsontwikkeling 
kan verhalen op de eigenaren van de gronden in het exploitatiegebied. 
Het kostenverhaal via het exploitatieplan is enkel aan de orde bij het 
verlenen van een bouwvergunning.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en gaat 
vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale 
bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het di-
gitale bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” bekijken op www.ruim-
telijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie 
van het ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedu-
rende bovengenoemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur 
ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te 
Aalsmeer. Het ontwerp is in pdf-formaat ook te zien op de gemeente-
lijke website: www.aalsmeer.nl. 

Inzien ontwerp exploitatieplan
Het exploitatieplan omvat onder meer een kaart van het exploitatiege-
bied, een omschrijving van werken en werkzaamheden, een faserings-
regeling en een exploitatieopzet. Het ontwerp exploitatieplan ligt 
tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage op het gemeente-
kantoor, en is in pdf-formaat ook te zien op de gemeentelijke website: 
www.aalsmeer.nl. De financiële onderbouwing bij het exploitatieplan 
is als vertrouwelijk aangemerkt, als bedoeld in artikel 10, lid 2 sub b. 
van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van 3:11, lid 2 van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt meegedeeld dat deze stukken niet 
ter inzage liggen.

Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een 
ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk 
en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de 
gemeenteraad (Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
“Ontwerp bestemmingsplan Stommeerkade Oost”.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met mevrouw E. van der Klis, of bij haar afwezigheid, 
één van de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening 
(tel: 0297-387 575). 

Zienswijzen indienen over het exploitatieplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een 
belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen over het 
ontwerp exploitatieplan. Het indienen van een zienswijze kan naar 
keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u 
richten aan de gemeenteraad (Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding “Ontwerp exploitatieplan Stommeerkade Oost”. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met mevrouw A.B. van der Poel (tel: 0297-387 587).

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 bezwaar-
schrift 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 voorlo-
pige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift 
worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raad-
zaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Darwinstraat 16, 1 blauwe atlasceder
Datum verzending vergunning: 31 mei 2010 

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Westeinder Paviljoen, Kudelstaartseweg 22.
Datum verzending vergunning: 20 mei 2010.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van de 
APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
• Westeinder Paviljoen, Kudelstaartseweg 22.
Datum verzending vergunning: 26 mei 2010.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend voor:
• de toerrit “Aalsmeer Roest Niet” op zondag 13 juni 2010
Datum verzending vergunning: 1 juni 2010

WONINGWET

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaar-
schriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen 
een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-11.30 uur wor-
den verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 
0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning 
zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 57, het plaatsen van een trap naar de tweede 

verdieping;
• Geniedijk 12, het vergroten van de woning;
• IJsvogelstraat 33, het plaatsen van een berging;
• Karperstraat 1, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree;
• Zwarteweg 59a en 59b, het plaatsen van 2 bergingen.

BEsTEMMINGsPLaNNEN

Ontwerp wijziging bestemmingsplan 
‘Kudelstaart 2006 – Kudelstaart-Centrum’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening en ar-
tikel 26 van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 3.6, 
lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp wijziging 
bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006 – Kudelstaart-Centrum’ ter inzage 
te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 28 mei 2010 tot en 
met 8 juli 2010. 

Plangebied
De wijziging heeft betrekking op het plangebied ‘Kudelstaart-Centrum’ 
en is gelegen in de gemeente Aalsmeer aan de Edisonstraat, Einstein-
straat en de Robend in Kudelstaart. 

Doelstelling
Het ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006 – Ku-
delstaart-Centrum’ heeft betrekking op het project Mijnsheerlyckheid. 

GEMEENTE aaLsMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

WIJKRaDEN
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

FRacTIEsPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 8 en 22 
juni 2010.

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMaTIE 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

sERVIcELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 mel-
ding is opgelost.

caLaMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

scHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over 
het vliegveld kunt u contact opnemen 
met de Commissie Regionaal Overleg 
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar 
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via vragen@crosinfo.
nl of klagen@crosinfo.nl.

sERVIcEPUNT BEHEER EN 
UITVOERING 
PROVINcIE NOORD HOLLaND
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-
holland.nl.
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Woensdag 9 juni 2010 zullen de balies van de afdeling 
Dienstverlening i.v.m. de Verkiezingen de gehele dag 
gesloten zijn. Er is derhalve ook geen avondopenstelling!
De afdeling is wel telefonisch bereikbaar.

UITNODIGING

Afscheid drie oud-wethouders Gemeente Aalsmeer
Donderdag 10 juni 2010
17.00-18.30 uur voor bewoners en relaties 
Westeinder Paviljoen surfeiland, Aalsmeer

R.P. Fransen, B.J. Nijmeijer en J.J. Overbeek nemen op 10 juni offici-
eel afscheid als wethouders van de Gemeente Aalsmeer. De gemeente 
Aalsmeer is de drie oud-wethouders bijzonder erkentelijk voor hun 
inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen vier jaar. Alle inwo-
ners van de Gemeente Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd voor deze 
afscheidsreceptie.

VERKIEzINGEN 2E KaMER OP 9 JUNI 2010. 

Op 27 april 2010 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 
2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroe-
pen voor deze verkiezing. Degene die op die datum ingeschreven staat 
in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van 
deze gemeente kan stemmen in Aalsmeer.

Sinds de vorige verkiezingen in maart 2010 is er iets belangrijks ge-
wijzigd! Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht. 
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u heeft wel een derge-
lijk legitimatiebewijs wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 
9 juni aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming 
deelnemen.

Laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of 
vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent om uw stem uit 
te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkheden om iemand anders uw stem 
te laten uitbrengen. 
1.  Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt u uw 

stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen door uw 
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening) en 
een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen aan 
een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). 

2.  Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen? 
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas medio 
mei op uw deurmat valt, elders verblijft, regel in dat geval 
van tevoren schriftelijk een volmacht. Dit kan tot uiterlijk 
maandag 26 mei 2010. Hiervoor is een formulier bij de afdeling 
Dienstverlening verkrijgbaar of te downloaden via de site van de 
gemeente (www.aalsmeer.nl onder button : verkiezingen).

Elders stemmen:
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente 
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvra-
gen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 26 mei 2010 een schriftelijk verzoek 
indienen door middel van een formulier wat u kunt verkrijgen bij de 
afdeling Dienstverlening, of kunt downloaden via de website www.
aalsmeer.nl. Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen, dan kan 
dit aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 4 juni 
2010, 14.00 uur. 

Stempas kwijt: 
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk 8 juni 2010 14.00 
uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan alleen 
schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Burgerzaken aan-
gevraagd worden. Neem daarbij een legitimatiebewijs mee.

Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk 
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het stem-
bureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de achterzijde 
van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus vermeldt die er 
in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. is 
het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de Antoniusschool zal 
een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor heeft er een herinde-
ling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor som-
mige kiezers bij deze verkiezingen worden opgeroepen in een ander 
stembureau dan voorheen. Daarnaast is een van de stembureaus dat 
gevestigd was in de basisschool “De Zuidooster”, verplaatst  naar de 
Bibliotheek van gebouw De Mikado. In deze bibliotheek zijn er dus nu 
2 bureaus ondergebracht. 

Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienst-
verlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur en 
op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers: 0297387606 
en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

Aanvragen vervangende stempas.
Het kan voorkomen dat iemand zijn stempas niet heeft ontvangen of 
dat de verkregen stempas in het ongerede is geraakt. De burgemeester 
van Aalsmeer heeft besloten dat de termijn waarbinnen een vervan-
gende stempas kan worden aangevraagd, verlengd is tot dinsdag 8 
juni 2010 uiterlijk 14.00 uur. De aanvraag voor een vervangende stem-
pas moet Persoonlijk bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente 
worden gedaan. Bij de aanvraag moet de kiezer een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs overleggen.

TER INzaGE LEGGING ONTWERP BEsTEMMINGsPLaN EN 
ExPLOITaTIEPLaN “sTOMMEERKaDE OOsT”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikelen 
3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang 
van vrijdag 28 mei tot en met donderdag 8 juli 2010 voor een ie-
der ter inzage liggen het ontwerp bestemmingsplan “Stommeerkade 
Oost” met bijbehorend ontwerp exploitatieplan. Het plangebied van 
het bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” wordt begrensd door de 
Burgemeester Kasteleinweg aan de westzijde, de Stommeerkade aan 
de noord- en oostzijde, en het oude spoordijklichaam, het Bielzen-
pad, alsmede het talud van het spooremplacement Baanvak aan de 
zuidzijde. Het plangebied wordt doorsneden door het tracé van de 
Noordvork, de nieuwe weg die het dorp van Aalsmeer via de woonwijk 
Nieuw-Oosteinde en het bedrijventerrein Greenpark zal verbinden met 
de omgelegde N201. De gronden waarop de Noordvork is geprojec-
teerd, maken geen deel uit van dit bestemmingsplan. Om de aanleg 
van de Noordvork mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 22 
januari 2009 het bestemmingsplan “Noordvork” vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Stommeerkade Oost” heeft een tweeledig 
doel. Enerzijds moet het dienen als planologisch kader om de ge-
wenste herontwikkeling van het verouderde glastuinbouwgebied tot 
nieuwe woningbouwlocatie mogelijk te maken. Het betreft een uit-
werking van twee deelgebieden van het Masterplan “De Tuinen van 
Aalsmeer”, Stommeerkade en Polderzoom, die als één gebied verder 
ontwikkeld worden. Anderzijds dient het bestemmingsplan als actueel 
beheerskader voor de bestaande woonbebouwing in het gebied: de 
lintbebouwing langs de Stommeerkade en het terrein voor woonwa-
genstandplaatsen aan het Spoorlijnpad. Het exploitatieplan biedt de 
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AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 27 mei:
* Crazy piano’s, band speelt num-
mers op verzoek in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Zaterdag 29 mei:
* Voorjaarsconcert ACOV in Karmel-
kerk, Stommeerweg vanaf 20u.
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. Open 20.30u.
Zondag 30 mei:
* Laatste Americana-concert in De 
Oude Veiling, Marktstraat met David 
Olney en Sergio Webb. Vanaf 15u.
* Plug & Play met Rob Taekema in 
The Beach, Oosteinderwg 247a van 
15 tot 18u.
* Blitzz4Kidzz frisfeest in Blitz, Markt-
straat van 15 tot 18u. Voor jeugd 11 
tot en met 15jr.
* Big Black & Beautiful, bijzonder 
optreden in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 16.30u.
* Band Social Animal live in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 2 juni:
* Film Babette’s feast in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 29 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe 
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrij-
heid’. Tot en met 29 mei.
29 en 30 mei:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 30 mei:
* Objecten en schilderijen van Jan 
Tervoort en Fanny Mazure in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Ook 
veel glaskunst. Open zaterdag en 
zondag 13 tot 17u. 
Tot en met 20 juni:
* Botanische wandplaten en schil-
derijen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Donderdag 27 mei:
* OVAK-middag over minimabeleid 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan. Aanvang: 14u.
* Sjoelavond in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 20.30u.
Vrijdag 28 mei:
* Speelavond buurtvereniging Horn-
meer in buurthuis Roerdomplaan 
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Open snelschaaktoernooi AAS in 
Doopsgez. kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Klaverjassen Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 29 mei:
* Nationale hengeldag, gratis ver-
gunning voor 1 dag. Af te halen bij 

hengelsportwinkels.
* Wedstrijden recreatie turnen Om-
nia in Proosdijhal, Kudelstaart. Start 
vanaf 9u.
* Veiling op Historische Tuin om 15u. 
Ingang Praamplein.
Zondag 30 mei:
* Lezing over boek van Dan Brown 
om 10.30 en 13.30u. in Logegebouw, 
Amsterdamsweg 168, Amstelveen.
* Zestalllentoernooi voor senioren, 
dames en junioren bij RKDES, Wim 
Kandreef. Van 13.45 tot 17u.
Maandag 31 mei:
* Geheugenspreekuur voor ouderen 
in Seringenhorst, Parklaan van 14.30 
tot 16u. Iedere vierde maandag van 
de maand.
* Start avondvierdaagse bij RKDES, 
Wim Kandreef, Kudelstaart om 18u. 
Ook di. 1 en wo. 2 juni start 18u. 
Laatste dag, do. 3 juni, start 18.30u.
Dinsdag 1 juni:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
* Fietsen met ANBO en PCOB. Ver-
trek 13.30u. bij Parochiehuis, Ger-
berastraat.
Woensdag 2 juni:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Ama-
lialaan van 9.30 tot 12u. Literaire 
avond van 19.30 tot 21.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Bilderdammerweg v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Nationale Straatspeeldag voor 
jeugd 4-12jr. in Graaf Willemlaan en 
Proosdijstraat vana 14 tot 16u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.
Donderdag 3 juni:
* OVAK-fietstocht naar Nieuwveen. 
Vertrek 13.30u. vanaf terrein zwem-
bad, Dreef, Hornmeer.
* Kienavond Supportersvereniging in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
4 tot en met 6 juni:
* Feestweekend in Kudelstaart met 
vrijdag zomeravondmarkt 14-21u., 
zaterdag beachvolleybal en zondag 
v/a 14u. peur um erin en ringsteken
Zaterdag 5 juni:
* Familiedag bij RKAV met voetbal-
len, fietstocht en activiteiten voor 
jeugd v/a 13.30u. Beethovenlaan.
* Sprietlopen bij de Drecht in Lei-
muiden. Start 14u.
5 en 6 juni:
* Open tuinen weekend in Rijsen-
hout, Aalsmeer en Kudelstaart. Za-
terdag 10-17u. en zondag 11-16u.
* Tuinen vaartocht Westeinder Rond-
vaart. Start zaterdag en zondag om 
10.30u. vanaf Praamplein.
Zondag 13 juni:
* Aalsmeer Roest Niet met oude au-
to’s en motoren. Start 9u. bij The 
Beach, Oosteinderweg. Bezichtiging 
vanaf 13u. op Praamplein.

Vergaderingen
Maandag 31 mei:
* Vergadering wijkraad De Dorper in 
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Donderdag 3 juni:
* Beraad en Raad in gemeentehuis. 
Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Oost met 
bezoek wethouder Gertjan van der 
Hoeven. Vanaf 20u. in De Mikade, 
Catharina Amalialaan.

Zondagmiddagconcert
David Olney met Sergio Webb 
opnieuw in De Oude Veiling
Aalsmeer - Anderhalf jaar na zijn 
memorabele optreden in De Oude 
Veiling komt David Olney met zijn 
vaste meestergitarist Sergio Webb 
terug voor een concert in dezelfde 
zaal. Dat hoort met vette letters in 
de krant. De man is immers al een 
kwart eeuw de meest productieve 
en consistente van de grote Ame-
rikaanse singer-songwriters, Dylan 
niet uitgezonderd. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat Olney über-
haupt nog live te bewonderen is. Hij 
had al jaren stil kunnen leven van 
zijn auteursrechten, want sterren als 
Emmylou Harris en Linda Ronstadt 
doen regelmatig een greep uit zijn 
repertoire. Olney blijft intussen zelf 
de beste vertolker van zijn oeuvre, 
uiteenlopend van ouderwets roman-
tische ballads als ‘Theresa Maria’ tot 
het misantropische drilboor-geweld 
van ‘God-Shaped Hole. Olney ver-
staat als geen ander de kunst om 
met laconieke precisie in enkele mi-
nuten even pittoreske als complexe 
personages neer te zetten. Hij por-
tretteert zijn stoet van charlatans, 
profeten, smokkelaars, bankrovers, 
verlopen acteurs, mislukte boksers, 
en de nog net niet gesneuvelde on-
bekende soldaat met zoveel gehaai-
de nuances, dat je telkens op een 
nieuwe manier in de ban van zijn 
karakters raakt. 
Olney’s hoofdpersonen zijn overi-
gens niet alleen mensen. Zo laat hij 
in ‘Titanic’ de ijsberg aan het woord 
die zich sarcastisch op de naderen-
de fatale botsing verheugt. De song 
is illustratief voor Olney’s bijtende 
zwarte humor en voor zijn vaker toe-
gepaste talent om juist aan absurde 
veranderingen van invalshoek een 
dwingende geloofwaardigheid mee 

te geven. Olney mag dan ongeëve-
naard zijn in zijn vermogen om de 
stof voor een roman te condenseren 
tot drie of vier coupletten, hij is ook 
goed voor staaltjes zeldzaam vuige 
rock ’n roll: Als dit ontketende po-
diumbeest de ramen uit de kozijnen 
sneert, vraagt de toehoorder zich af 
wat er nou eigenlijk zo opwindend 
was aan Elvis en Jerry Lee. Tal van 
Olney’s liefdesliedjes hebben daar-
entegen de fragiliteit van een koli-
bri. Ze worden tegen alle mode in 
gekenmerkt door een archaïsche 
schroom en een, vaak schrijnende, 
eenvoud. Met name ‘The Ache of 
Longing’ en ‘I’ll Fall In Love Again’ 
doen in hun soberheid denken aan 
Westerse varianten op de Japanse 
haiku. Het is hoe dan ook onmoge-
lijk om Olney’s veelzijdigheid hier 
recht te doen. 
Je moet hem gewoon ondergaan, 
en dat kan aanstaande zondagmid-
dag 30 mei zomaar in Aalsmeer. Da-
vid Olney treedt zondag samen met 
Sergio Webb op in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Het concert be-
gint om 15.00 uur. Reserveringen: 
per telefoon 0297-368378 of per e-
mail via info@deoudeveiling.nl. 
Theo de Jong

Zaterdag Into the Groove
De dag er voor, zaterdag 29 mei, 
presenteert De Oude Veiling weer 
een gezellige en swingende Into the 
Groove met dj Feigo. Even lekker 
ontsnappen aan de drukte en ge-
nieten van nu-jazz en lounge mu-
ziek. Deze muzieksoorten zijn mo-
menteel heel populair en zeer ge-
schikt om even lekker te relaxen na 
een drukke week! Aanvang: rond 
22.00 uur. Entree is gratis.

Vloer nog niet droog genoeg
HardNoize N201 uitgesteld!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 mei zou HardNoize in al zijn he-
vigheid losbarsten in de N201 met 
D-Block en S-te-Fan! Helaas moet 
dit feest uitgesteld worden. De ver-
bouwing van het jongerencentrum 
aan de Zwarteweg heeft meer tijd 
gekost dan de bedoeling was. Dit 
komt omdat het vervangen van de 
vloer niet op tijd is aanbesteed door 
de gemeente en daar komt nog bij 
dat de oude vloer in veel slechte-
re staat was, dan in eerste instantie 
gedacht werd. Daarom is de nieuw 
gestorte vloer aanstaande zaterdag 
nog niet droog genoeg om rond de 
400 stampende hardstylers te kun-
nen ontvangen. 

Natuurlijk wordt dit feest niet zo-
maar afgelast. Het wordt uitgesteld. 
Iedereen die al een kaartje gekocht 
heeft voor dit feest, hoeft niet bang 
te zijn, dit kaartje blijft gewoon gel-
dig. Wanneer er duidelijkheid is over 
hoe lang het nog gaat duren voordat 
de vloer definitief is uitgehard, wordt 
een nieuwe datum gekozen voor het 
feest. Heb je nog meer vragen of wil 
je jouw frustraties uiten over het uit-
stellen van het feest en de te natte 
vloer? Laat dan een krabbel achter 
op dance-N201.hyves.nl. Voor meer 
informatie kun je hier ook terecht of 
je kunt even kijken op: www.n201.nl. 
Namens de N201 en haar volledige 
team excuses voor het ongemak!

Muzikanten en luisteraars welkom
Zondag Plug & Play Summer 
Edition in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 30 mei 
wordt een speciale Summer Edition 
van Plug & Play in The Beach geor-
ganiseerd. Tijdens de Summer Editi-
on zullen voornamelijk lekkere tropi-
sche nummers ten gehore gebracht 
worden. Dit alles natuurlijk onder 
leiding van de vaste bandleader Rob 
Taekema. Veel bandjes en muzikale 
talenten hebben al met elkaar opge-
treden op het podium in The Beach. 
Naast de gelegenheid om het eigen 
repertoire te spelen, wordt er ook al-
tijd flink gejamd tijdens de sessies. 
Of je nu veel ervaring hebt of juist 
helemaal niet? Iedereen is welkom 
om samen op een ontspannen en 
leuke manier muziek met elkaar te 

maken, dat is de insteek van Plug 
& Play. Wil je als muzikant of band 
verzekerd zijn van een plekje tijdens 
Plug & Play, stuur dan een mailtje 
aan info@beach.nl Let op! Schrijf je 
wel in, want bij een grote opkomst 
krijgen de bands, zangers en zange-
ressen die zich ingeschreven heb-
ben, voorrang om op te treden.
Speel je zelf geen instrument of zing 
je zelf niet, maar ben je benieuwd 
naar de verrichtingen van muzi-
kaal talent uit de regio, kom dan ge-
rust eens luisteren en laat je verras-
sen! Plug & Play in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a begint om 
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur. 
De entree is gratis!

Sjoelen, dj Henkie en Big Black
‘Warme’ Ladies en man’s 
night in café de Praam
Aalsmeer - Zeer warm was het za-
terdagavond in café de praam tij-
dens de optreden van diverse strip-
pers tijdens de speciale Ladies night. 
De dames genoten zichbaar van het 
mannelijke schoon en hun dans-
acts. Aan het einde van de avond 
mochten de mannen er ook bij en 
de heren werden eveneens verrast 
met een striptease act. Het was een 
lange, gezellige en hete avond in de 
Praam. 
Vanavond, donderdag 27 mei, start 

de sjoelcompetitie. Voor deze eer-
ste speelavond hebben 40 perso-
nen zich aangemeld. Het sjoelen be-
gint om 20.30 uur. Vrijdag staat een 
swingende avond op het program-
ma. De praam heeft dj Henkie uit-
genodigd zijn hits ten gehore te ko-
men brengen. Dansen mag en na-
tuurlijk is de toegang gratis.
Het weekend kan zondag 30 mei in 
de Praam afgesloten worden met 
een gezellige borrel met Big Black 
And Beautiful. Aanvang: 16.30 uur.

Traditionele veiling op de 
Historische Tuin zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 29 mei is er 
weer de traditionele veiling op de 
Historische Tuin voor individuele be-
zoekers. Om 15.00 uur gaat veiling-
meester Coos Buis van start op de 
hem zo bekende wijze. Dicky Eve-
leens is opsteker en zij zal de bloe-
men en planten keuren en presen-
teren.
De rozenkas is op het moment ze-
ker een bezoek waard. Bijna alle ou-
de geurende rozen staan nu in bloei. 
Tevens kan in de entree en de cor-
ridor een aantal oude schoolplaten 
bewonderd worden. Deze platen 
werden vroeger op tuinbouwscho-
len gebruikt om de leerlingen alles 

over de ontwikkeling van de plant te 
leren. Deze tentoonstelling loopt tot 
13 juni. In het Historische Centrum, 
via de Tuin te bezoeken, is de ex-
positie Aalsmeer op de kaart, ofte-
wel Aalsmeer in oude ansichtkaar-
ten, te bezichtigen. Tot slot: Het ro-
zenweekend is op 12 en 13 juni. Bei-
de dagen gaat er dan ook geveild 
worden.
Voor actuele informatie, kijk op de 
vernieuwde website 
www.historischetuinaalsmeer.nl. De 
Tuin is geopend op zaterdag en zon-
dag van 13.30 tot 16.30 uur en dins-
dag tot en met vrijdag tussen 10.00 
en 16.30 uur.

Babette’s feast in ‘t Baken
Aalsmeer - Op woensdag 2 juni 
wordt in ‘t Baken in de Sportlaan de 
film ‘Babette’s feast’ vertoond. De-
ze film is in 1987 bekroond met de 
prijs van de oecumenische jury op 
het Filmfestival van Cannes en won 
in 1988 zowel de Academy Award 
(Oscar) als de Bafta Film Award. Het 
verhaal gaat over een mysterieuze 
vrouw Babette, die in een stormach-
tige nacht in een dorpje op het ruige 
Deense Jutland arriveert. De bewo-

ners hangen een sobere levensstijl 
aan, gestempeld door hun strenge 
geloofsovertuiging. Het filmverhaal 
wordt opgebouwd naar de climax 
van een eenmalige bijzondere maal-
tijd die Babette op eigen kosten be-
reidt. Deze maaltijd brengt de Lu-
therse gemeente, die door onderlin-
ge meningsverschillen dreigt te ver-
killen, weer samen. De film begint 
om 20.00 uur en iedere belangstel-
lende is welkom.

Zondag voor 11 t/m 15 jarigen
Blitzz4kidzz frizz party
Aalsmeer - Aanstaande zondag 30 
mei presenteert Blitzz een nieuwe 
activiteit speciaal voor jeugdige in-
woners in de leeftijd van elf tot en 
met vijftien jaar. Bllitzz biedt jonge-
ren uit Aalsmeer de kans om op een 
verantwoorde wijze kennis te ma-
ken met het ‘echte’ uitgaansleven. 
Er wordt geen alcohol geschonken 
en drugs zijn uiteraard helemaal 
taboe. Er worden ‘gewoon’ allerlei 
lekkere frisdranken geschonken. 
De uitgaansmiddag voor jongeren 
heeft de naam Blitzz4kidzz frizz par-
ty gekregen en is zondag van 15.00 

tot 18.00 uur. De entree is 10 eu-
ro en dit bedrag is all inn, dus in-
clusief frisdranken en muziek ver-
zorgd door een bekende dj! Er kun-
nen maximaal 250 frizz kids deelne-
men, vol is vol. 
Kaarten zijn te bestellen via de web-
site en te koop aan de bar van Blitzz 
in de Marktstraat en bij de Carni-
voor in de Ophelialaan. Ouders wor-
den verzocht bij het brengen en op-
halen van de discogangers de auto 
te parkeren op het Raadhuisplein. 
Bij succes wordt de Blitzz4kidzz frizz 
party maandelijks herhaald. 

Zaterdag film in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 29 mei 
wordt er weer een film vertoond in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Het is Bacchus niet toe-
gestaan om de filmtitel of –beschrij-
ving publiekelijk aan te kondigen. 
Meer informatie over de film is wel 
te vinden op de website www.cultu-
reelcafebacchus.nl. De stichting Vi-
dema bewaakt de vertoningsrech-
ten op videofilms en TV-program-
ma’s. De vergunning die Videma 

aan Bacchus verleent, staat het pu-
bliekelijk, dus voor iedereen toe-
gankelijk, aankondigen van filmti-
tels niet toe. Hiervoor is een ande-
re vergunning nodig, die aanzienlijk 
hogere kosten met zich mee brengt. 
Zodanig hoog, dat de filmvertonin-
gen in Bacchus daardoor ernstig in 
gevaar dreigen te komen. De film 
begint zaterdag om 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur en de toegang 
bedraagt 3,50 euro.

Zaterdag jeugdvoetbal, zondag:
Zesballentoernooi RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 29 mei 
word op het RKDES-terrein aan 
de Wim Kan dreef de beslissings-
wedstrijd gespeeld tussen VVC uit 
Nieuw-Vennep en RKAVIC uit Am-
stelveen. De winnaar van deze wed-
strijd promoveert naar de tweede 
klasse zaterdag. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.Ook wordt er aan-
staande zaterdag 29 mei onderling 
gevoetbald bij RKDES. Van 10 tot 
12.30 uur door alle jeugdelftallen. 
Op zondag 30 mei wordt bij RKDES 
een zestallen toernooi voor de se-

nioren, dames en de A B en C -ju-
nioren georganiseerd. Tevens vindt 
deze zondagmiddag het kampi-
oenschap latjetrappen plaats. Het 
mooie van het kampioenschap latje 
trappen dat dit door elke willekeuri-
ge speler gewonnen kan worden. 

Deze gezellige en sportieve afslui-
ting van het seizoen is van 13.45 tot 
17.00 uur op het DES-terrein aan de 
Wim Kandreef. Iedereen is van harte 
welkom. Uiteraard is de kantine en 
bij mooi weer het terras open .

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 2 juni 
worden leden en belangstellenden 
weer uitgenodigd voor een gezelli-
ge OVAK-soos in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. De aanvang 
is 14.00 uur en op het programma 
staan klaverjassen en pandoeren. 
Het klaverjassen op 12 mei is ge-

wonnen door Wil ter Horst met 5530 
punten, gevolgd door mevrouw 
Spring in ’t Veld met 5335 punten. 
Op 19 mei ging de winst naar Ri-
nus Buskermolen met 5182 punten 
en op twee is Stien Bosch geëindigd 
met 4879 punten. 
Bij het pandoeren op 12 mei was 
Wim Buskermolen de beste, ge-
volgd door Tom Verlaan, en op 19 
mei wisselden de twee van plek: 
Tom op één en Wim op twee.

Dames winnen 
in Hornmeer
Aalsmeer - De mannen zijn bij 
buurtvereniging Hornmeer met het 
schaamrood op de kaken naar huis 
gestuurd. Ze mochten blij zijn dat ze 
de poedelprijs hadden, anders had-
den ze met lege handen gestaan. 
Het is lang onrustig geweest in het 

buurthuis, wat hebben de dames 
genoten van de kaartavond afgelo-
pen vrijdag 21 mei. Op één is Wil ter 
Horst geëindigd met 6016 punten, 
op twee Bep van Netten met 5685 
punten, op drie Piet van Zuiverden 
met 5600 punten en op vier Mar-
ja van Schip met 5587 punten. Vrij-
dag 28 mei is er weer koppelkaar-
ten, aanvang 20.00 uur, in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Info: www.stagemusic.nl
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recensie
KCA jazz avond was really jazzy
Aalsmeer - ‘Really jazzy’ heet de 
nieuwe cd van trompettiste Sas-
kia Laroo. Een deel van op de cd 
staande composities, veelal van ei-
gen hand, bracht zij afgelopen za-
terdag ten gehore voor een enthou-
siast Bacchus publiek. Zij bevestig-
de hoe goed de titel past bij haar cd 
en bij haar totale optreden dat veel 
weg heeft van een goed geslaag-
de performance. Haar spel is virtu-
oos, er wordt mee gedanst, er zijn 
geestige teksten. Het publiek wordt 
zo nu en dan uitgedaagd een aan-
deel te leveren. Het plezier van op 
het podium staan en het samen 
spelen met fantastische collega’s in 
een leuke omgeving is overduidelijk. 
“Wat leuk om te horen dat ik wel-
kom ben”, ze bloost ervan. Dat Bac-
chus nog lang niet vol zit stoort haar 
niet. “Juist intiem”, vindt zij. Zij po-
pelt om te beginnen, maar er wordt 
haar gevraagd nog tien minuten te 
wachten. Uiteindelijk wint de mu-
ziek het van het voetbal en de bar-
becue. Steeds meer mensen drup-
pelen binnen. De vanuit de Ameri-
kaanse staat Connecticut afkom-
stige pianist, componist en vocalist 
Warren Byrd roffelt ongedurig met 
zijn vingers op zijn forse dijbenen en 
is zichtbaar blij wanneer hij plaats 
kan nemen achter zijn domein: de 

piano. De Poolse Dorota Piotrows-
ka toont introverter, maar eenmaal 
achter haar drumstel volgt een ex-
plosie van extravert spel. Zij weet 
gedurende de hele avond het pu-
bliek van Bacchus op een zeer char-
mante wijze op te zwepen. Op speci-
aal verzoek van Saskia speelde deze 
avond de op Sardinië geboren Da-
niel Gueli mee. Het gitzwarte haar 
stevig in de pommade, glimmend 
gepoetste schoenen, een blits Ita-
liaans maatpak. Kortom, het proto-
type van de Italiaanse man, die ook 
nog eens kan toveren op de contra-
bas en basgitaar. 

Gecontroleerde improvisatie
De musici waren behoorlijk aan el-
kaar gewaagd. Want, naast een 
goedlopend samenspel, liet Saskia 
een mooi staaltje van gecontroleer-
de improvisatie zien. Zo kreeg ie-
der in hun solopartijen de tijd om 
aan te tonen over hoeveel bagage 
zij beschikken. Naast mooie en ver-
rassende eigen composities werd 
er ook werk van Coltrane gespeeld. 
Kenners weten hoe moeilijk het spe-
len van Coltrane is, maar Saskia en 
haar kompanen wisten er een fraaie 
eigen klankkleur aan te geven.

Janna van Zon

Zaterdag concert in Karmelkerk
Lentekriebels met ACOV
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 mei geeft de ACOV een kort 
voorjaarsconcert onder de noemer 
Salut Printemps, één uur koormu-
ziek met lentekriebels. Het concert 
wordt gegeven in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg 15 en begint 
om 20.00 uur. 
Er worden korte werken uitgevoerd 
in diverse genres van onder ande-
re Brahms, Haydn, Debussy, Franck, 
Schubert, Mendelssohn en Saint- 
Saens. Medewerking wordt ver-

leend door de mezzo-sopraan Yvon-
ne Kok, de sopraan Elza Benoit en 
organist Niek van de Meij. Het ge-
heel staat onder leiding van diri-
gent Herman Paardekooper. De toe-
gangsprijs is 10 euro en dit bedrag 
is inclusief hapje en drankje na af-
loop. Kaarten voor dit concert zijn te 
koop bij de koorleden, bij Het Boek-
huis in de Zijdstraat, de Readshop in 
de Ophelialaan en bij Kraan Mode 
aan de Aalsmeerderweg. Voor meer 
informatie: www. acov.nl.

Derde prijs Concertina’s 
op festival in Innsbruck
Amstelveen - Accordeonensem-
ble Zucca van de Concertina’s heeft 
tijdens het hemelvaartweekend op 
het tiende International World Mu-
sic Festival in Innsbruck Oostenrijk 
de derde prijs gewonnen. 
Aan dit festival, dat éénmaal in de 
drie jaar wordt gehouden, werd door 
ruim 250 orkesten en ensembles uit 
diverse landen deelgenomen. 
Ook de orkesten van de Concer-
tina’s onder leiding van Elly Mee-
kel hebben een goed resultaat in 
Innsbruck geboekt. In hun catego-
rie werd het Verenigingsorkest vijf-
de van de 27 deelnemende orkesten 
en behaalde het B-orkest de tien-

de plaats van de 34. Alleen de be-
oordeling van de jury voor het A-or-
kest viel tegen. Na het concert kre-
gen orkest en dirigente veel compli-
menten uit de zaal en ook op straat 
werden zij enthousiast over het 
mooi uitgevoerde werk aangespro-
ken. Waarom het A-orkest toch op 
een lage plaats eindigde, is helaas 
niet duidelijk. 
Achteraf was het niet mogelijk de-
ze vraag aan de jury voor te leggen. 
Toch hebben de Concertina’s geno-
ten van het festival en hopen een 
volgende keer weer aan dit interna-
tionale concours deel te mogen ne-
men.

Eerste single The BitterBalls
Aalsmeer - The BitterBalls is een 
rock ’n rollband uit Aalsmeer en de 
rest van Nederland. De groep geeft 
een jaren vijftig gevoel aan moder-
ne popliedjes. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn ‘I Gotta A Feeling’ van 
The Black Eyed Peas en ‘Rehab’ van 
Amy Winehouse. Ook de Rene Fro-
ger hit ‘Nobody Else’ is van een Bit-
terballs sound voorzien. 
Oude liedjes worden op verrassen-
de en herkenbare wijze weer nieuw 
als The BitterBalls zich erover ont-
fermen. Het mag geen geheim zijn 
dat de bandleden Koen, Chris en 
Rogier zich sterk hebben laten in-
spireren door de internationaal sco-
rende groep The BaseBalls. Bij wij-
ze van toeval ontstond bij Rogier het 
idee om een vergelijkbare groep te 
formeren. Dit idee wordt gelijk op-
gepakt met zijn muzikale vrienden 
Chris en Koen. 
Enkele dagen later rolt de eerste Bit-
terBalls cover uit de studio. In famili-
aire kring wordt er laaiend enthou-

siast gereageerd op de track. Van-
af dat moment besluiten de man-
nen om het project voort te zetten 
en aan meerdere nummers een Bit-
terBalls draai te geven. Met deze ei-
gen creativiteit en producties wil de 
band graag laten zien veel meer te 
zijn dan een BaseBall spin-off. Af-
gelopen week is de single ‘I gotta 
feeling’ gereleased en de verwach-
tingen zijn hoog gespannen. Van-
af medio juni gaan The BitterBalls 
op tournee door Nederland. Rock en 
Roll herleeft. 
Hun live tour bestaat uit eigen cre-
aties van internationaal beken-
de tophits. Een feest van herken-
ning, maar dan anders! Een Rock 
en Roll show waar de energie van-
af zal spatten. Bandlid Chris Carni-
voor hoopt dat de eerste single een 
succes wordt en mogelijk zelfs een 
plaatsje veroverd in de top 100. Jij 
kan helpen. Download de single via 
www.thebitterballs.nl en help het 
drietal de bekendheid in!

Oost-Inn literair 
Aalsmeer - Woensdag 2 juni wordt 
weer van 9.30 tot 12.00 uur Oost-Inn 
gehouden in De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan. Er is gelegen-
heid voor ontmoeting met koffie en 
thee. ’s Avonds van 19.30 tot 21.30 
uur staat een literaire avond op het 
programma. Dit keer wordt het boek 
‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvon-
ne Keuls besproken. Yvonne Keuls 
schrijft over haar bijzondere moe-

Kaartavond bij 
Supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 28 mei 
organiseert de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart de laatste klaver-
jasavond van het seizoen. 
Er zijn mooie prijzen zijn te winnen. 
Drie maal worden de kaarten ge-
schud.
Tussen het tweede spel en het der-
de spel worden de loten verkocht 
voor de grote loterij waarvoor deze 
avond opnieuw volop fantastische 
prijzen op de tafel staan uit gestald.

Fietsen en wandelen door gemeente:
Routeborden stichting Oud 
Aalsmeer weer als nieuw
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer heeft haar historische 
fiets- en wandelroute van Boven-
kerk tot Kalslagen weer klaar ge-
maakt voor het zomerseizoen. Be-
stuursleden Nella van den Berg en 
Frans Janssens gingen met schoon-
maakgerei op pad om de 36 infor-
matiepanelen nog eens op te fris-
sen. De route loopt (of fietst) langs 
36 historische panden en locaties. 
Startpunt is de VVV of het gemeen-
tehuis aan het Drie Kolommenplein. 
Op dat punt kan gekozen worden 
voor een wandeltocht van 15 kilo-
meter of een fietstocht van zo’n 40 
kilometer. Of delen daarvan natuur-
lijk. Op 36 historische locaties ver-
tellen genummerde borden elk een 
verhaal over wat daar te zien is of 
wat er zich ooit heeft afgespeeld. 
De route wordt ondersteund door 

een brochure die diezelfde plek-
ken met nummers vermeldt en bo-
vendien verhaalt over aspecten van 
de geschiedenis op de route tussen 
de verschillende locaties. De com-
binatie van de gegevens op borden 
en in brochure levert een historisch 
interessant (en vaak onverwacht) 
zicht op Aalsmeer. De brochure is 
uitgegeven door de Stichting Oud 
Aalsmeer en gemaakt op folderfor-
maat. Zodoende past hij (20 centi-
meter hoog) in een binnenzak. Een-
maal uitgevouwen, wordt een unie-
ke kaart zichtbaar waarop (over 60 
centimeteer) de gehele gemeente 
Aalsmeer staat afgebeeld, van Bo-
venkerk tot Kalslagen. De brochu-
re kost slechts 1,75 euro en is ver-
krijgbaar bij de VVV in het gemeen-
tehuis en aan de kassa van de His-
torische Tuin.

Frans Janssens neemt een informatiepaneel onderhanden.

Voor project in Niger
Financiële steun OSA en 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Inwoners van de ge-
meente Aalsmeer en Kudelstaart 
kunnen bij de stichting Onwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer sub-
sidie aanvragen voor projecten in 
ontwikkelingslanden waarvoor zij 
een inzamelingsactie hebben ge-
houden. Een gedeelte van de op-
brengsten van de jaarlijkse bazaar 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te is besteed aan een project in Ni-
ger onder de bezielende leiding 
van Marlies Sven. De Kurfaya is de 
streek waar VivaSahel actief is. Het 
ligt in het noordwesten van Niger, 
tegen de grens met Mali aan. Water 
is er nergens in de buurt, maar diep 
(50 meter) onder de oppervlakte wel 
aanwezig. Het is daar een hard be-
staan. De levensverwachting is er 44 
jaar en de kindersterfte is erg hoog. 
Van de 13 miljoen mensen die er le-
ven hebben er slechts 70.000 een 
betaalde baan. Ondanks het feit dat 
het een democratisch land is, is ruim 
80 procent van de bevolking analfa-
beet en zijn de mensen zo arm, dat 
ze al gauw geneigd zijn om, voor 
een paar kilo gierst, op de goede 
gever te stemmen. VivaSahel houdt 
zich al een aantal jaren bezig met 
het verbeteren van de voedselvoor-
ziening in dit armste land van de Sa-
hel, Niger. Door de grote droogte en 
omdat de watervoorziening slecht is, 
zijn er regelmatig voedseltekorten. 
Ook een sprinkhanenplaag kan de 
oogst volledig doen mislukken. Om 
de ernstige voedseltekorten op te 
vangen is het nodig dat in tijden van 
schaarste voldoende gierst is opge-
slagen om tekorten te kunnen aan-
vullen. In 2008 is er in samenwer-
king met Onwikkelings Samenwer-

king Aalsmeer en de Doopgezinde 
Gemeente al geld beschikbaar ge-
steld om een tweede graanschuur 
te bouwen om in tijden van schaars-
te nog meer mensen van gierst te 
kunnen voorzien is. Die kan nu ge-
realiseerd worden. Uit de bazaarop-
brengst van 2008 kon 2519,62 eu-
ro bestemd worden voor de graan-
schuur en de OSA vulde dit bedrag 
aan met 1875 euro. Natuurlijk ben je 
daarmee nog niet klaar. Inmiddels 
hebben de Nigerijnen in samenwer-
king met Stichting VivaSahel ge-
zorgd voor een betere watervoor-
ziening waardoor de oogst vergroot 
kan worden. Er is het afgelopen jaar 
weer geploegd, gezaaid, gewied en 
geoogst. De gierstoogst ligt nu bin-
nen en veilig in de graanschuren. 
In de nabije toekomst willen ze tui-
nen aanleggen met een hek erom-
heen om diefstal tegen te gaan en 
zodoende de oogst veilig te stel-
len. Dat kan geen houten hek wor-
den: de bomen die er nog zijn moe-
ten gespaard worden en een houten 
hek is diefstalgevoelig en niet erg 
sterk. Vandaar de aanvraag voor een 
ijzeren hek. Dat kost veel geld, voor-
al ook omdat de materialen er duur 
zijn. De OSA heeft maar liefst 2426 
euro aan financiering toegekend 
bovenop de opbrengst van 2456 eu-
ro van de bazaar van 2009 van de 
Doopsgezinde Gemeente. Inmiddels 
staat het hek er. Mooi om te weten 
dat door deze acties een kleine ver-
betering gerealiseerd kan worden in 
de leefomstandigheden van de Ni-
gerijnen. De volgende actie zal gaan 
om aan de OSA een bijdrage te vra-
gen voor de bouw van een klein zie-
kenhuisje. 

ingezonden

Ik heb donderdag 20 mei bood-
schappen gedaan bij de Hoogvliet 
supermarkt op de Aalsmeerder-
weg. Op een bepaalde moment was 
ik bij de groenten– en fruitafdeling 
en heb onder andere kiwi’s geno-
men en moest deze wegen en heb 
op dit moment onbewust mijn geld-
beurs naast de weegschaal gelegd 
en ben na het plakken van het bon-
netje gewoon verder gegaan. Ik had 
een boodschappenlijst en had er-
op een plakkertje met nog ande-
re boodschappen en opeens mis-
te ik dat plakkertje en wilde de weg 
teruggaan waar ik vandaan kwam 
en op dit moment realiseerde ik pas 
dat mijn geldbeurs weg was. Ik krijg 
echt paniek. Ik leef van een uitke-
ring en al mijn pasjes, rijbewijs en 
identiteitskaart zit in mijn geldbeurs. 

Blijkbaar was heel duidelijk aan mij 
te zien dat er iets niet in orde was. 
5 of 6 Medewerkers van Hoogvliet 
(helaas weet ik de namen niet) heb-
ben mij op een dermate vriendelij-
ke manier opgevangen en mij rustig 
gesteld, hebben met grootste spoed 
contact met de mensen aan de kas-
sa’s en de balie gezocht en binnen 
enkele minuten kreeg ik het bericht 
dat mijn geldbeurs was afgegeven. 
Niemand kan beseffen hoe blij en 
opgelucht ik op dit moment was. Ik 
weet niet wie de eerlijke vinder is 
maar hij of zij wil ik heel graag be-
danken en de bedrijfsleiding van 
Hoogvliet officieel voor de uitermate 
professionele wijze hoe zij met hun 
klanten omgaan.
Dagmar Schulze,
Anjer36@xs4all.nl.

Westplas sluit tijdperk af
Aalsmeer - Iedereen die in 31 jaar 
tijd voet heeft gezet in de West-
plas of de Wiekslag zal zich Jannie 
van Veldhuizen wel herinneren. Het 
getik van haar hakken in de gang, 
haar aanstekelijke lach uit het lo-
kaal en haar liefde voor de leerlin-
gen. Dit zijn nog maar enkele karak-
tertrekjes die er voor zorgen dat je 
mevrouw Van Veldhuizen nooit meer 
vergeet. Vanaf volgend schooljaar 
slaat mevrouw Van Veldhuizen een 
nieuwe weg in, met nieuwe uitda-
gingen waar zij zich in vast kan bij-
ten. Zij heeft als conciërge, decaan 
en docent een onuitwisbare indruk 

achtergelaten op velen. Samen met 
(oud)-leerlingen willen haar col-
lega’s er voor zorgen dat zij haar 
schooltijd in Aalsmeer nooit meer 
vergeet. Hiervoor willen zij in contact 
komen met oud-leerlingen die het 
leuk vinden om mee te werken aan 
een afscheidsboek. Heb jij hier inte-
resse in stuur dan een e-mail naar: 
i.leeuwenkamp@wellant.nl, met als 
onderwerp: afscheid Jannie. Voor 
mevrouw van Veldhuizen zijn leer-
lingen het allerbelangrijkst, daarom 
hopen haar collega’s op veel reac-
ties. Ken jij nog oud-leerlingen van 
haar? Geef dit bericht dan door!

Bedankt eerlijke vinder!

Wedstrijden recreatie turnen
Aalsmeer - SV Omnia 2000 organi-
seert op zaterdag 29 mei haar jaar-
lijkse onderlinge wedstrijd recreatie 
turnen. Bijna alle recreatieturnsters 
van de Vereniging uit Kudelstaart, 
Aalsmeer en Uithoorn doen hieraan 
mee. Dit evenement wordt gehou-
den in de Proosdijhal Kudelstaart en 
begint om 9.00 uur. Tot 10.30 uur is 
het eerst de beurt aan de kleuters 

en de wedstrijdgroep turnen. Van 
10.30 tot 13.00 uur vinden de wed-
strijden plaats voor de meisjes van 
groep 3 tot en met 5 en als laatste, 
van 14.00 tot 16.30 uur, zijn de toe-
stellen voor de meisjes uit de groe-
pen 6 tot en met 8 en van het mid-
delbaar onderwijs. Geïnteresseerd? 
Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen.

der, haar Indische achtergrond, de 
repatriëring naar Nederland en de 
vestiging in Den Haag. Haar moe-
der haalt allerlei herinneringen aan 
vroeger op, al dan niet gefanta-
seerd. Het boek is ontroerend en vol 
humor geschreven. Er is ruim de ge-
legenheid om uw eigen beleving bij 
dit boek te laten horen. Iedere be-
langstellende is welkom.
Het programma en nieuws van 
Oost-Inn is te vinden op de website 
www.oosterkerk.info. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413.

Kom gerust met familie, vrienden, 
clubgenoten en buren naar de-
ze klaverjasavond in het dorpshuis 
te Kudelstaart. De aanvang is 20.00 
uur en het inschrijfgeld bedraagt 
2,50 euro. 

Kienavond
En volgende week donderdag 3 juni 
organiseert de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart een kienavond met 
vele mooie prijzen. Veertig fantasti-
sche prijzen liggen te wachten op 
een nieuwe eigenaar. Plaats van sa-
menkomst is het vertrouwde dorps-
huis en de ballen gaan rollen van-
af 20.30 uur.

Start avondvierdaagse in 
Kudelstaart maandag
Kudelstaart - In overleg met de Ku-
delstaartse scholen is gekozen om 
de avondvierdaagse dit jaar iets eer-
der te laten plaatsvinden. De tien-
de avondvierdaagse vindt plaats van 
maandag 31 mei tot en met donder-
dag 3 juni. De deelnemers worden 
ook dit jaar ingehaald op de laat-
ste avond, maar nu bij de nieuwe lo-
catie van de Antoniusschool in De 
Rietpluim. Vanaf hier zullen de wan-
delaars rond 19.15 uur met het Show 
Jachthoornkorps richting sport-
park Calslagen lopen waar zij aan 
de Wim Kan Dreef zullen finishen. 

Het is natuurlijk voor de wandelaars 
extra motiverend als u ze de laatste 
kilometers aangemoedigd worden. 
De inschrijving is maandag 31 mei 
is in de kantine RKDES op sport-
park Calslagen aan de Wim Kan 
Dreef. Starttijd voor de 5 kilometer 
is van maandag tot en met woens-
dag om 18.00 uur en op donderdag 
3 juni om 18.30 uur. Voor de 10 ki-
lometer is de start alle avonden om 
18.00 uur. Voor informatie: jvrolijk@ 
avondvierdaagse-kudelstaart.nl of 
avanwoensel@avondvierdaagse-
kudelstaart.nl of bel 0297-368180. 
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Zussen Arkesteijn slaan eerste 
paal voor Wapen van Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 25 
mei hebben de zussen Mellanie en 
Nicolette Arkesteijn de eerste paal 
geslagen voor de wederopbouw van 
hotel en restaurant Het Wapen in de 
Dorpsstraat. 
Het pand is ontworpen door Sjaak 
van Zijl van architectenbureau H.W. 
van der Laan uit Mijdrecht en de 
aannemer die de bouw voor zijn re-
kening gaat nemen is Heembouw 
uit Roelofarendsveen. 
De uitvoerder die de bouw gaat 
begeleiden heeft trouwens een 
Aalsmeers tintje: Piet Stokkel. Zijn 
vader heeft 23 jaar geleden nog de 
palen geslagen voor Hotel Aalsmeer, 
die toen werkzaam was bij de fir-

ma Hulsbos. Verwarming, koeling 
en sanitair wordt aangeleverd door 
buurman Gebr. Kreeft en Van Wis-
sen. Al het elektra en de brandmeld-
installatie zal worden geïnstalleerd 
door de Lange Installatie Techniek 
uit Rijsenhout. Alle keukenappa-
ratuur wordt geleverd door Hobe-
ka BV uit Hoofddorp. De inrichting, 
naar eigen ontwerp, zal worden ver-
zorgd door de firma Lensen Project-
inrichters uit Ammerzoden. 
De bouw zal ongeveer 9 maan-
den duren en de zussen hopen dan 
ook in februari of maart 2011 klaar 
te zijn om alle gasten in het nieu-
we Wapen van Aalsmeer te mogen 
ontvangen.

Bloemen en planten over 
zee naar Finland
Aalsmeer - Op initiatief van bran-
cheorganisatie VGB zijn voor het 
eerst bloemen en planten per schip 
naar Helsinki vervoerd. 
In een geconditioneerde container 
werden vrijdag 21 mei in Rotter-
dam de bloemen en planten op een 
coaster van rederij Containerships 
geladen en zijn maandag (tweede 
pinksterdag) in de Finse hoofdstad 
aangekomen na een zeereis van vier 
dagen.
Bloemen en planten worden in Eu-
ropa tot nu toe vrijwel uitsluitend 
met vrachtwagens vervoerd. Die 
doen over de rit naar Finland ruim 
twee dagen. 
Met de overtocht per schip wordt 
circa twintig procent bespaard op de 
logistieke kosten. De (export)proef 
met zeestransport is een nieuw on-
derdeel van het project Containeri-
satie en Conditionering in de Sier-
teeltketen (CoCos), waarin naast de 
VGB, de brancheorganisatie voor 
de groothandel, ook veiling Flora-
Holland en Wageningen UR Food & 
Biobased Research participeren. De 
lading bestaat uit zowel verkochte 
als voor een test meegestuurde pro-
ducten. Het commerciële deel van 
de zending is op afstand (digitaal) 
door de Finse importeur Huisku-
la in Turku ingekocht en wordt door 
exporteur Fertiplant via logistiek 
dienstverlender DSV verscheept. 
De voor de test meegestuurde pro-
ducten zijn geselecteerd door de 
veiling en Wageningen UR, op ba-
sis van ervaringen met container-
vervoer van planten per trein (het 
project Greenrail) en andere door 

de onderzoekers verrichte proeven. 
De container bevat ook een contro-
le-unit van TraSec BV, een tracking 
en tracing systeem, waarmee ook 
voortdurend de temperatuur wordt 
geregistreerd. 
De lading bestaat uit diverse soor-
ten planten en bloemen, waaronder 
kalanchoë, petunia en orchideeën. 
Ze zijn afkomstig van de kwekerij-
en KP Holland Circuma en Strybis 
Chrysanthemum, veredelaars Syn-
genta Flowers en exporteur Ferti-
plant. Dinsdag 26 mei heeft trans-
porteur Termoline, de Finse doch-
ter van DSV, voor verder vervoer ge-
zorgd per vrachtwagen naar Turku. 
“Het leuke was dat, terwijl de con-
tainer aan boord van het schip ging, 
ook geconditioneerde vrachtwa-
gens van Termoline met bloemen en 
planten klaar stonden voor vertrek 
naar Finland. 
Zo ontstond een soort wedstrijd 
tussen beide vervoersvormen. Kun-
nen we misschien zien welke van de 
twee het best scoort”, vertelt VGB-
projectmanager Anton Bril. In het 
kader van het door het Ministe-
rie van Economische Zaken en de 
provincie Noord-Holland gesubsidi-
eerde project CoCos wordt ook een 
short sea pilot (kustvaart) naar Rus-
land voorbereid. 
De VGB (Vereniging van Groothan-
delaren in Bloemkwekerijproduk-
ten) is de brancheorganisaatie van 
de binnenlandse, exporterende en 
importerende groothandel in bloe-
men en planten. Haar leden verte-
genwoordigen ruim 65 procent van 
de omzet in die bedrijfstak.

De blauwe vlag voor Kempers Watersport.

In Noord-Holland wappert 
het Blauwe Vlaggen
Kudelstaart - Op 18 stranden en 
in 20 jachthavens in Noord-Hol-
land wappert dit jaar de Blauwe 
Vlag. Daarmee hangen ook dit jaar 
weer de meeste Blauwe Vlaggen in 
Noord-Holland. De Blauwe Vlag is 
dé internationale milieuonderschei-
ding voor schone stranden en jacht-
havens. 
In totaal is de Blauwe Vlag uitge-
reikt aan 47 stranden en 75 jachtha-
vens in Nederland. Dit jaar wappert 
de Blauwe Vlag voor het eerst op 
strand Zandloper in Julianadorp aan 
Zee en op strand Duinoord in Den 
Helder. Ook in jachthaven AR&ZV 
in Akersloot en jachthaven Kem-
pers Watersport in Kudelstaart is 
het blauw. Op badstrand Zandvoort 
is de Blauwe Vlag het langst aan-
wezig: de badplaats hijst de vlag dit 
jaar voor de vijftiende keer. Noord-
Holland is dit jaar weer de provin-
cie met het hoogste aantal Blauwe 
Vlaggen. 
Hiermee laten ondernemers, ge-
meenten en provincie zien dat zij 
kwaliteit en duurzaamheid serieus 
nemen. Binnen de toerismewereld 
neemt het belang van milieukeur-
merken toe. Steeds meer consu-

menten nemen het mee bij het kie-
zen van hun vakantiebestemming. 
Vooral Duitse toeristen vinden de 
aanwezigheid van een Blauwe Vlag 
belangrijk. 
De nationale uitreiking van de Blau-
we Vlaggen vond plaats op donder-
dag 20 mei op het Gelderse Eiland 
van Maurik. Ter ere van de feeste-
lijke gebeurtenis werd de grootste 
Blauwe Vlag van de wereld (15x10 
meter) met behulp van een hoog-
werker 40 meter de lucht in gehe-
sen. 
De Blauwe Vlag is de internationa-
le milieuonderscheiding voor scho-
ne stranden en jachthavens. De-
ze moeten voldoen aan een aan-
ta l  belangr i jke cr i ter ia  zoals 
(zwem)waterkwaliteit, het schoon-
houden van stranden, goede sani-
taire voorzieningen, een hoge mate 
van veiligheid en aanwezigheid van 
afvalverwerkingsystemen. 

De Blauwe Vlag is één jaar geldig. 
Iedere jaar wordt opnieuw geke-
ken of de stranden en jachthavens 
nog aan de eisen voldoen. Meer in-
formatie met alle zwemlocaties is te 
vinden op www.blauwevlag.nl

	 Aalsmeer - In de nieuwe maandelijkse rubriek ‘Beleef Aalsmeer’ wordt 
informatie gegeven over leuke activiteiten en evenementen die beleefd 
kunnen worden in Aalsmeer. 

 De zomer staat voor de deur, dit betekent dat er veel evenementen te 
beleven zijn, zoals Aalsmeer Roest Niet. Een toerrit voor klassieke au-
to’s, motoren en bromfietsen op zondag 13 juni. Vorig jaar was Aalsmeer 
Roest Niet een groot succes met 196 deelnemende auto’s, motoren en 
bromfietsen. Ruim 10.000 bezoekers hebben ‘s middags in het cen-
trum genoten van de deelnemende voertuigen. De voorbereidingen voor 
ARN2010 zijn inmiddels in volle gang. De finish en de opstelling van de 
deelnemers vind plaats op het vernieuwde Praamplein. Inmiddels een 
prachtig plein in het hart van het dorp waar deelnemers en publiek bij el-
kaar kunnen genieten van alle deelnemende auto’s en motoren. De eer-
ste deelnemer vertrekt ‘s ochtends om negen uur vanaf het terrein van 
The Beach aan de Oosteinderweg 247a voor een tocht van circa 100 ki-
lometer. Na de finish op het Praamplein, vanaf 13.00 uur, verzorgt de 
Aalsmeerse horeca de sfeer in het centrum.

 Deelnemen kan met een auto, motor of bromfiets die is gebouwd voor 
1 januari 1985. Deelname is mogelijk op individuele basis of in clubver-
band. Wie gewoon wil komen kijken, is natuurlijk ook van harte welkom. 
Er is muziek en tal van andere activiteiten tijdens Aalsmeer Roest Niet. 
Inschrijven en meer informatie: www.aalsmeerroestniet.com.

 Al een bezoek gebracht aan de nieuwe website www.beleefaalsmeer.
nl? Op de website is alle informatie over evenementen, activiteiten, ar-
rangementen en voordeelacties te vinden. Tip: Schrijf in voor de digita-
le nieuwsbrief van BeleefAalsmeer.nl en maak kans op een diner voor 
twee, aangeboden door The Beach.

...Doe mee of 
kom kijken naar 

Aalsmeer Roest Niet

Gratis scan Vitide groot succes!
Aalsmeer - De gratis bodyscan die 
Vitide op 14 mei organiseerde in 
Health City Aalsmeer is een groot 
succes geworden. “We zaten hele-
maal vol”, zegt drs. Maud Zonjee, 
één van de artsen van Vitide. “Hier 
en daar passen we de procedures 
nog wel wat aan, maar we kunnen 
concluderen dat ons aanbod blijk-
baar in een behoefte voorziet.” Hoe-
veel mensen hebben nu een reke-
ning gekregen? “Precies zoals we 
verwacht hadden”, aldus Zonjee “De 
helft van de mensen had geen sig-
nificante ontwikkeling van hart- en 
vaatziekten en de andere helft wel. 
Bij die mensen hebben we aanvul-
lend onderzoek gedaan en zij heb-
ben een gesprek met de cardioloog 

gehad. Dus de helft heeft een fac-
tuur gekregen.” En waren er nog he-
le ernstige afwijkingen? “Niet bij-
zonder, de meeste mensen ontwik-
kelen nu eenmaal heel geleidelijk 
een proces van aderverkalking en 
als je daar op tijd bij bent, is er niets 
aan de hand. Mits je natuurlijk wel 
iets gaat doen.” Gaat Vitide nu de 
gratis bodyscan op meer plaatsen 
aanbieden? Zonjee: “Het is niet een 
full bodyscan, maar een scan van 
de halsslagaders. En ja, we zijn van 
plan dit nu wat breder te gaan neer-
zetten. Maar eerst hebben we nog 
29 mei waarvoor mensen uitgeno-
digd worden.” Er nog plaats, maar 
snel aanmelden is een aanrader. Vol 
is vol.

Naar ongekende hoogte met 
André Ridder voor KWF
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 3 juni gaat het gebeuren: 
De beklimming van de Alpe d’Huez 
door 2700 fietsers die allemaal zich 
in zetten voor het KWF. 
Al deze renners oefenen al maan-
denlang om deze stijle berg te kun-
nen beklimmen. Het doel dit jaar is 
om tien miljoen euro bij elkaar te 
fietsen. Vorig jaar was dit zes mil-
joen. André Ridder van Ridder & Co 
uit de Ophelialaan doet ook mee in 
een team van acht mensen die el-
kaar allemaal kennen uit de siga-
renwereld. 
Aanstaande zaterdag gaat André 
Ridder actie voeren, en gaat voor 
de winkel fietsen van 10.00 tot 15.00 
uur. Hij fietst daar voor het KWF, en 
dus staat de grote fooienpot van 

de Alpe d’HuZes binnen handbe-
reik zodat iedereen die het KWF wil 
steunen, direct de gift in de pot kan 
stoppen. Andre zorgt ervoor dat het 
bij stichting Alpe d’HuZes komt. De 
fooienpot, die al een aantal maan-
den op de toonbank staat, heeft tot 
nu toe 750 euro opgeleverd, maar is 
nog lang niet vol. 
Wie de actie van André Ridder 
wil ondersteunen of deze spor-
tieve ondernemer wil aanmoedi-
gen, wordt uitgenodigd zaterdag 
naar de winkel te komen. Laat de-
ze actie niet stilletjes voorbijgaan, 
kom naar Ridder & Co, en gooi wat 
in de pot, iedere gift, groot of klein 
is van harte welkom! Alles over de 
Alpe d’HuZes is te lezen op de site  
www.opgevenisgeenoptie.nl. 

Klanten van Teddy’s zijn 
geen luilakken!
Aalsmeer - Ruim 100 klanten zijn 
zaterdag met luilak vroeg opge-
staan om op tijd te zijn voor de lui-
lak koopjes. Bij Teddy’s kinderkle-
ding hadden alle klanten die tussen 
7 en half 9 in de winkel waren, 40% 
korting op de hele zomercollectie. 
Volgens eigenaresse Ingrid Kranen-
burg moet je er wel wat tegenover-
stellen om klanten uit bed te krijgen. 
“Maar zo’n grote opkomst hebben 
we nog nooit gehad.” Al voor 7 uur 
verzamelden klanten zich voor de 
deur om zo snel mogelijk hun favo-

riete setje te pakken te krijgen. On-
danks de grote drukte was het een 
gezellige en gemoedelijke sfeer. En 
zeer zeker voor herhaling vatbaar.
Ingrid is samen met een aantal on-
dernemers sinds dit jaar actief in de 
winkeliersvereniging om meer acti-
viteiten te organiseren. “Natuurlijk 
zal het even z’n tijd nodig hebben, 
maar ik streef er naar dat er steeds 
meer winkels open gaan met luilak 
en dat ik met deze opkomst colle-
ga ondernemers kan overtuigen vol-
gend jaar mee te doen.”

Start verkoop woningen 
project Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 29 mei start om 11.00 uur de 
verkoop van het nieuwbouwproject 
Mijnsheerlyckheid. De manifesta-
tie is op de bouwlocatie aan het Ro-
bend en duurt tot 14.00 uur. Met dit 
project krijgt Kudelstaart een ge-
heel nieuw dorpshart. Er komt een 
levendig plein, waaraan 117 nieu-
we woningen en een zorgsteunpunt 
worden gerealiseerd. Het project 
bestaat uit drie blokken, genaamd 
Mijnsheerenhof, Heerlyckheid en 
Dominium I, II, III. In Mijnsheeren-
hof en Dominium komen koopwo-
ningen en in Heerlyckheid huurwo-
ningen, allen in diverse prijsklas-

sen. Tussen deze drie blokken is het 
nieuwe dorpshart gesitueerd. Bij-
zondere kenmerken van de wonin-
gen zijn de elementen uit de Am-
sterdamse School, de gedetailleer-
de architectuur en de verbinding 
met de omgeving. De gevels van de 
huizen passen bij het dorpse karak-
ter van Kudelstaart en zijn rijk uitge-
werkt. Het ontwerp voor het nieuwe 
dorpshart, gemaakt door AG archi-
tecten, wordt gecombineerd met het 
woon-zorgconcept van Habion en 
Zorgcentrum Aelsmeer. BAM Wo-
ningbouw ontwikkelt het project.
Voor meer informatie: 
www.mijnsheerlyckheid.nl. 

C1000 Koster oplaadpunt 
voor de ov-chipkaart!
Aalsmeer - De oude vertrouw-
de strippenkaarten en treinkaartjes 
verdwijnen op 3 juni. Reizen hier-
mee kan niet meer. Daarvoor in de 
plaats gaat iedereen reizen met een 
elektronische pas, de ov-chipkaart. 
Deze pas bevat uw persoonsgege-
vens en een chip. 
Bij een oplaadpunt laadt u uw kaart 
met geld of met een reisproduct. 
C1000 Koster in de Ophelialaan 
heeft als enige in Aalsmeer een op-
laadpunt voor uw ov-chipkaart. De 
terminal waar de ov-chipkaart een-
voudig en snel opgewaardeerd kan 
worden staat achter de kassa’s en 

is te herkennen aan de gele kleur. 
C1000 Koster verkoopt ook anonie-
me chipkaarten. Hieraan zijn geen 
persoonsgegevens verbonden. De-
ze kaart is niet beveiligd bij diefstal 
en u krijgt met deze kaart geen leef-
tijdskorting. 
Ook kunt u er geen persoonsge-
bonden reisproducten, zoals abon-
nementen, op laden. Wel is deze ov-
chipkaart door verschillende men-
sen te gebruiken, alleen niet tege-
lijkertijd. Hulp nodig bij het opladen 
van uw ov-chipkaart? Vraag het ge-
rust aan de medewerkers van C1000 
Koster. 
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Rust roest
Aalsmeer - Wanneer wordt het 
weer eens rustig in Aalsmeer? Ik mis 
het en weet dat het nooit meer goed 
komt. 
Vasthouden aan de tijd van vroe-
ger, van de rust rondom en het vei-
lige ons-kent-ons gevoel komt niet 
meer terug. Vandaag moet je uitleg-
gen hoe het gisteren was. Dat kan 
al bijna niet meer. Nu moet je over 
vroeger verklaren en je moet het uit-
leggen. Ik denk dat het te laat is en 
erger nog: dat het niet meer kan. 
Over de rust van weleer praten is niet 
meer te doen omdat er te veel veran-
derd is en het gevoel niet te verkla-
ren is. Alles ebt weg en herinnerin-
gen vervagen. De mensen die vroe-
ger in je leven een rol speelden tel-
len niet meer mee, dat zijn schim-
men geworden of ze zijn ons ontval-
len. Het is een roze wolk om steeds 
te denken dat je toén moet kunnen 
terughalen. Of nog moet vasthouden. 
Wat is de zin ervan?
Toch raak je dat gevoel niet meer 
kwijt. Het heeft zich als herinnering 
geworteld in je lijf en het komt weer 
boven als je stil wilt staan, niet voorbij 
kunt gaan aan dingen die je vast zou 
willen houden.
Het kwaken van de kikkers in de dijk-
sloot. De bonte was wapperend aan 
de drooglijn. De buurvrouw die, zit-
tend op het bankje buiten, de peul-
tjes afhaalt. Opoe die op haar gemak 
de stapels sokken met knollen stopt. 
De vlinders die van bloem tot bloem 
vlinderen. De zachte regenbui die 
kringetjes maakt in het slootwater. 
Ome Klaas die het volle akertje water 
uit de put ophaalt. Tante To die met 
groene zeep de houten plee schoon 
schrobt. De sluiers van het witte flui-
tekruid langs de berm. Het geluid 
van de wagen en het paard van de 
groentenboer op de weg. Onze pron-
te haan die het ochtendgloren wak-
ker kraait. Buurman Hein die zijn uit-
gekauwde pruimtabakbolletje de heg 
in kwat. Even verderop staat de bak-
kersbakfiets van Rinus de bakker die 
iedere dag, huis aan huis, het ver-
se brood van bakkerij de Eendracht 
uitvent. De geur van vers brood, van 
de zondagse sigaar van opa, van de 
pas geteerde plank over de sloot, van 
de bloemen in veiling Bloemenlust; 
van water en wind. Het geluid van de 
winkelbel, de deurklink en de vogels 
in de bomen. Je kon nog blikkie trap-
pen op de Oosteinderweg of onge-
straft een sloot leegbaggeren en het 
huisvuil verbranden in de achtertuin. 
De achterdeur kon je gerust open la-
ten en je spullen buiten laten staan.
Toen stonden er nog gewoon huizen 
met een houten klompenhok, een 
houten plee, met een walhok aan 
de slootkant waar moeders de was 
uitspoelde en de witte was op het 
bleekje, een klein weitje, uitspreid-
de om onder de zon te drogen. Rust? 
Ja, dat was er. Karakteristiek? Ach-
teraf besef je dat het gewoon was en 
niet bijzonder. Aalsmeer groeide met 
gemak naar een bloeiend dorp waar 
Kudelstaart als een vriendelijk ge-
hucht bij hoorde. In die tijd waren we 
trots op de trein die de horizon gro-
ter maakte en de trekschuit achter 
zich liet. We waren blij met de vlieg-
tuigen die vlakbij vanaf Schiphol on-
ze bloemen over de hele wereld be-
kend maakten.
Misschien is de rust nog niet hele-
maal verdwenen. De rust die ik be-
doel komt echter niet meer terug; 
die moet je nu opzoeken. Wanneer 
zijn we eindelijk uitgebouwd en we-
ten we definitief hoe ons dorp er dàn 
uitziet? Echte pleinen kennen we al 
niet meer. Het zijn ruimtes waar veel 
auto’s kunnen parkeren in een blau-
we zone, pleinen zonder groen, de 
rustige brink bestaat niet meer. De 
huizen die gebouwd worden, zijn zo-
genaamd karakteristiek. Er worden 
weer slootjes gegraven en brugge-
tjes gebouwd en ondertussen ver-
dwijnt er steeds meer natuurlijk 
groen. Karakteristiek? Je kunt het 
niet namaken. Misschien lijkt het een 
beetje op de tijd van weleer en zijn 
we toch een beetje verdrietig omdat 
er zoveel verdwijnt. Nu zeggen we 
nog: “Kijk, hier stond dit en dat, waar 
nu die appartementen staan. En daar 
en daar liepen slootjes die nu dicht-
gegooid zijn. En kijk, daar is nog een 
bloemenschuur en een ketelhuis met 
een hoge schoorsteenpijp. En daar 
groeiden bramen of kon je hutten 
bouwen en buiten spelen totdat het 
donker werd. 
Toen was het nog rustig in ons dorp 
en leken er geen projectontwikke-
laars te bestaan die ons nu niet meer 
met rust willen laten. Kunnen we dat 
beetje wat we nog hebben met rust 
laten? Of klopt het dat ‘rust roest?’

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - Op donderdag 27 mei 
houdt stichting De Bovenlanden 
haar algemene jaarvergadering. 
Plaats van samenkomst is jachtha-
ven Dragt aan de Stommeerweg 72 
en de bijeenkomst voor leden en do-
nateurs begint om 20.00 uur. Na de 
opening en de mededelingen wor-
den de jaarstukken van de secreta-
ris en penningmeester vastgesteld. 
Hierna volgt herbenoeming van be-
stuursleden. Namens de donateurs 
zijn aftredend en herkiesbaar Nico 
Borgman en Piet Harting en namens 
de trekheesterwerkgroep Klaas Jo-
ren. Na de pauze verzorgt Robert 
Top uit Kudelstaart van het Meet-
net Amfibieën een lezing over kik-
kers en amfibieën. De vergadering 
wordt besloten met de mogelijkheid 
om vragen te stellen en ideeën en 
wensen naar voren te brengen. 

Donateurs en giften
Stichting De Bovenlanden heeft in 
totaal 350 donateurs, in 2008 waren 
dit er 329. Van het Schipholfonds 
ontving de stichting afgelopen jaar 
een bedrag van 5.000 euro voor het 
vernieuwen van een oude schuilhut 
nabij de Grote Brug. Dankzij deze 

gift en sponsoring van de firma Ot-
to kon een compleet nieuwe schuil-
hut naar het ontwerp van Jan Lu-
nenburg worden geplaatst. Van de 
Lions is een gift ontvangen van 2.50 
euro en dit geld gaat gebruikt wor-
den voor het maken van een nieu-
we vooroeverbescherming. Van de 
kopersvereniging Nieuw-Oosteinde 
heeft de stichting een donatie ont-
vangen van 465 euro ter gelegen-
heid van de opheffing van deze ver-
eniging. Dit geld gaat ten goede ko-
men aan het IJsvogelfonds. 

Aankopen en onderhoud
De Bovenlanden bezit ruim 29,3 hec-
tare grond op de Westeinderplassen 
en Oosteinderpoel. Iets meer dan 
50.000 vierkante meter grond is ver-
huurd aan dertien pachters en twee 
recreanten. De meest recente aan-
koop is die van een perceel teelland 
van circa 1,5 hectare in Aalsmeer-
Oost. Mede dankzij de steun van de 
stichting Mainport & Groen kon een 
bod gedaan worden op een deel van 
de seringenakkers van Wim en Lau-
ra Spaargaren. Het afgelopen jaar is 
het onderhoud aan de Lange Akker, 
Jellie’s Bos, de Lombok Akker en 

de Dekker Akker afgerond. Ook is 
op een aantal plaatsen onderhoud 
gepleegd aan aanwezige drijfpalen 
die veelal door intensief vaarverkeer 
losslaan. Onder andere werden de 
gebreken aan de drijfpalen gecon-
stateerd in ‘t Zwet, de Grote Brug en 
bij Topsvoort. In de meeste gevallen 
zijn aanvaringen de oorzaak van de 
schade. Er zijn totaal 24 palen met 
10 drijvers vernieuwd. Daar het hier 
openbare vaargeulen betreft is de 
stichting in overleg met burgemees-
ter en wethouders over een vergoe-
ding. Tot slot: Het Recreatiesteun-
punt aan de Mr. Jac. Takkade blijft 
een onderwerp van zorg. Met de ge-
meente is ondanks veelvuldig over-
leg nog steeds geen oplossing ge-
vonden voor het periodiek onder-
houd. En heel jammer vind de stich-
ting het ‘kapfoutje’ in het moerasbos 
naast het Recreatiesteunpunt. Het 
bos is met de grond gelijk gemaakt 
tijdens het kappen van de bomen op 
de oude vuilstort. 
Alvast een notitie waard: Op vrijdag 
13 augustus staat de jaarlijkse vaar-
tocht weer op het programma. On-
der andere gaat de boot naar het 
Reigersbos.

Jaarvergadering De Bovenlanden

Amendement VVD krijgt steun CDA

Wijziging artikel tijdelijke 
ligplaats aangenomen
Aalsmeer - Bij het voorstel van het 
College tot het vaststellen van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Aalsmeer 2010 heeft de VVD-fractie 
een amendement ingediend met als 
doel het artikel met betrekking tot 
een tijdelijke ligplaats te wijzigen. 
Het is in de ogen van de VVD-fractie 
wenselijk om overdag zo veel mo-
gelijk vaartuigen de gelegenheid te 
geven Aalsmeer te bezoeken. Ook 
is het zeer wenselijk passanten een 
overnachtingsplek te bieden. Een 
langer verblijf in Aalsmeer kan via 
de reguliere jachthavens plaatsvin-
den. In het artikel worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht: Het 
is verboden met een vaartuig tus-
sen 08.00 en 18.00 uur geduren-

de langer dan 2 uur achtereen lig-
plaats in te nemen aan de volgen-
de als zodanig ingerichte aanleg-
plaatsen: tussen Stationsweg 40 en 
Stommeerweg 4 (de zogenaamde 
Kolenhaven), langs het parkeerter-
rein gelegen bij het Praamplein en 
aan de kade van de Pontweg, ge-
legen tussen de Oosteinderweg en 
Pontweg nummer 5. Verplaatsing 
binnen een afstand van maximaal 
200 meter vanaf de plaats waar het 
vaartuig aanvankelijk werd aange-
troffen, onderbreken de eerder ge-
noemde tijdsduur niet. Het amende-
ment kreeg steun van de CDA-frac-
tie en werd met elf stemmen voor 
en negen stemmen tegen aangeno-
men. 

Beraad en Raad in vogelvlucht

Deurwaarder van nek van 
bestuur kinderboerderij!
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad stond donderdag 20 mei on-
der leiding van Joop van der Jagt en 
na het vaststellen van de agenda en 
het resumé van het Beraad van 29 
april (de AB-fractie had hierbij ove-
rigens nog aanvullende vragen met 
betrekking tot de Beach en deze 
zullen schriftelijk ingediend worden) 
kreeg de eigenaar van het perceel 
Dorpsstraat 102a de mogelijkheid 
om in te spreken bij het behandel-
stuk Bestemmingsplan onteigening 
en in een kort relaas schetste hij de 
gevolgde procedure die zo’n zeven-
tien jaar geleden is opgestart. Via 
locaties als Bosrandweg en Noord-
vork en heel veel frustraties ziet het 
er nu naar uit dat er toch een locatie 
is gevonden op Bedrijventerrein De 
Loeten in Amstelveen. Dit bedrijven-
terrein wordt begrensd door de Leg-
meerdijk, de omgelegde N201 en 
de Noorddammerweg. “Veel zal af-
hangen van de zak geld die we krij-
gen.” Teneinde het bestemmings-
plan Oosteinderweg e.o. 2005 en 
het Uitwerkingsplan Dorpshaven te 
kunnen verwezenlijken is het Col-
lege genoodzaakt de Raad voor te 
stellen tot onteigening te besluiten 
van het eerder genoemde perceel. 
Gedurende de onteigeningsproce-
dure blijft het College actief om het 
betrokken perceel (alsnog) minne-

lijk verwerven. De politieke frac-
ties spreken de wens uit dat het or-
dentelijk wordt opgelost en dat een 
gang naar de rechter niet nodig zal 
zijn en besluitvorming vindt in de 
Raad van 10 juni plaats. Bij het be-
handelstuk Subsidieverlening Am-
stelland bibliotheken 2010, gericht 
op het zowel structureel als inciden-
teel verhogen van het Programma 
Vrije Tijd vanaf 2010 alsmede het in-
stemmen met het meenemen van de 
toekomstige ontwikkelingen van-
af 2012 in een op te stellen biblio-
theekvisie en de strategische herori-
entatie in het kader van de bezuini-
gingen wordt het ontbreken van een 
financiële onderbouwing ervaren als 
een groot gemis. De stukken wor-
den alsnog nagezonden en de bibli-
otheekvisie zal zo spoedig mogelijk 
verschijnen. Besluitvorming vindt in 
de Raad van 10 juni plaats. Het be-
stuur van Stichting Kinderboerde-
rij Aalsmeer heeft vier dwangbeve-
len bezorgd gekregen op het ou-
de adres van de secretaris en de-
ze bevelen houden een betaling in 
voor de gecombineerde aanslagen 
over de jaren 2006 tot en met 2009. 
De CDA-fractie stelde hier vragen 
over en het College heeft aangege-
ven dat “de deurwaarder van de nek 
van de kinderboerderij” gehaald zal 
worden. Een kennismakingsbezoek 

met burgemeester Pieter Litjens 
heeft nog niet plaatsgevonden en 
er is nimmer aangegeven dat er wat 
speelde. Zo gauw er duidelijkheid is 
welke afspraken er in het verleden 
zijn gemaakt kan er ook actie on-
dernomen worden. Het behandel-
stuk vaststellen deelname fractie-
assistenten aan auditoverleg werd 
van de agenda gehaald. De behan-
deling en besluitvorming program-
mabegroting 2011 en jaarrekening 
2009 G2 en het meerjarenperspec-
tief 2010-2014 van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer - Uithoorn 
werd door alle fracties akkoord be-
vonden. 

De vergadering werd afgesloten 
met het benoemen van drie voor-
zitters van het Beraad, alsmede het 
benoemen van een tweede plaats-
vervangende voorzitter van de Raad. 
Dirk van Willegen (CDA), Robert van 
Rijn (VVD) en Joop van Dam (PACT) 
werden benoemd tot voorzitters 
van Beraad en Joop van der Jagt 
(AB) was al eerder benoemd. Jaap 
Overbeek (CDA) werd benoemd tot 
tweede plaatsvervangend voorzitter 
van de Raad. Verder stond burge-
meester Pieter Litjens nog even stil 
bij de installatie eerder die dag van 
Dagmar Oudshoorn tot burgemees-
ter van Uithoorn. 

Aalsmeer - Vanaf donderdag 3 ju-
ni is de OV-chipkaart het enige ver-
voerbewijs in de Amsterdamse re-
gio. In de Amsterdamse metro is de 
OV-chipkaart al sinds 27 augustus 
vorig jaar het enige vervoerbewijs. 
Na de overgang van strip naar chip 
in de metro, is het op donderdag 3 
juni de beurt aan de bus en tram 
van GVB en de bussen van Arriva 
en Connexxion in de hele Amster-
damse regio. Strippenkaarten zijn 
vanaf volgende week niet meer gel-
dig op alle trams en bussen, en de 

trein tussen de Amsterdamse NS-
stations. Ook eindigt de verkoop van 
papieren sterabonnementen met 
stamkaart in deze regio. Deze abon-
nementen zijn inmiddels ‘verchipt’ 
en dus beschikbaar als product voor 
op de OV-chipkaart. 
Wie dus vanaf 3 juni met het open-
baar vervoer in en rondom Amster-
dam wilt reizen, moet dus in het be-
zit zijn van een OV-chipkaart. Meer 
informatie is te vinden op inter-
net, onder andere op de website  
www.ov-chipkaart.nl.

Van strip naar chip in bus

Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven, verantwoordelijk 
voor onder andere wijkgericht wer-
ken én het project Nieuw-Oostein-
de, komt donderdag 3 juni naar de 
wijkraad Aalsmeer-Oost om kennis 
te maken met bewoners en met de 
wijkraad. Gertjan van der Hoeven is 
vanaf 20.00 uur aanwezig in De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Alle bewoners van Aalsmeer-
Oost worden van harte uitgeno-
digd kennis te komen maken. Gert-
jan van der Hoeven zal behalve 
iets over zichzelf en over zijn invul-
ling van het wethouderschap ook 
graag met de wijkbewoners praten 
over onder andere hoe het is om 
in Nieuw-Oosteinde te wonen, de 
mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van deelplan 9 (het oude scho-
lenterrein) en hoe het wijkgericht 
werken eruit zou moeten zien? De 
nieuwe wethouder (per 29 april be-
noemd) komt dus vooral ook om te 
luisteren naar wat er bij de wijkraad 
en onder de wijkbewoners leeft.

Ook andere wijkraden
Aalsmeer-Oost is de eerste wijk-
raad die door Gertjan van der Hoe-
ven wordt bezocht, hierna zal hij de 
andere wijkraden ook bezoeken. 
Wanneer dat zal zijn, wordt nog be-
kend gemaakt.

Van der Hoeven 
bij wijkraad in 
Aalsmeer Oost 

Aalsmeer - Het Centraal bureau 
voor de Statistiek heeft het bevol-
kingscijfer in de gemeente per 1 ja-
nuari 2010 vastgesteld op 29.187 in-

woners.. De verhoudingen wat man-
nen en vrouwen betreft is nihil. 
Er wonen 14.707 vrouwen in de ge-
meente en 14.480 mannen. Een 

Meer vrouwen in Aalsmeer, 
meer mannen in Kudelstaart!

verschil van 227. De dorpskern 
Aalsmeer heeft totaal 20.594 in-
woners waarvan 10.153 mannen 
en 10.441 vrouwen. De dorpskern 
Kudelstaart heeft totaal 8.593 in-
woners waarvan 4.323 mannen 
en 4.270 vrouwen. Vorig jaar is de 
Aalsmeerse bevolking met 1.160 in-
woners gegroeid.

Aalsmeer en Uithoorn bouwen 
organisatiestructuur verder uit 
Aalsmeer - De gezamenlijke colle-
ges van Aalsmeer en Uithoorn zul-
len op korte termijn aan hun ge-
meenteraden een voorstel doen om 
te komen tot een nieuwe organisa-
tiestructuur. Hierbij zullen vrijwel al-
le gemeentelijke taken worden on-
dergebracht in een gezamenlijke 
ambtelijke organisatie. Om de ra-
den en colleges te ondersteunen in 
hun bestuurlijke opgave zullen bei-
de gemeenten blijven beschikken 
over een eigen slagvaardige kern-
organisatie van beperkte omvang 
met strategische bestuursadviseurs. 
De voorstellen gaan verder dan in 
het verleden, terwijl het voorstel ook 

inhoudt dat beide gemeenten zelf-
standig blijven. De keuze voor deze 
stap volgt uit het besef dat de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn in 
deze drukke regio meer dan ooit op 
elkaar aangewezen zijn. De voort-
schrijdende decentralisatie van rijk-
staken naar gemeenteniveau en de 
aanstaande forse bezuinigingen op 
het gemeentebudget maken het 
noodzakelijk om kritisch te kijken 
naar de meest efficiënte organisa-
tie. Om deze nieuwe organisatie te 
bouwen zal de komende twee jaar 
een forse inspanning nodig zijn van 
beide gemeenten, zowel in perso-
neel als financieel opzicht. De col-

leges zijn er echter van overtuigd 
dat hierdoor kan worden voorko-
men dat op middellange en lange-
re termijn meer moet worden bezui-
nigd op de samenleving dan strikt 
noodzakelijk is. Daarnaast gaan de 
colleges ervan uit dat dit zal leiden 
tot een nieuwe, toekomstbestendige 
organisatie die een betere dienst-
verlening zal leveren aan de inwo-
ners van beide gemeenten. Ook zal 
worden onderzocht of de beoog-
de schaalgrootte optimaal is, of dat 
uitbreiding in de regio wenselijk en 
mogelijk is. De nieuwe organisatie-
structuur dient medio 2012 operati-
oneel te zijn.

Sport, onderwijs en cultuur combineren
Informatieavond over de functie 
combinatiefunctionaris Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 18 
mei zijn vertegenwoordigers van 
scholen, sportverenigingen, cultu-
rele organisaties en naschoolse op-
vang in het gemeentehuis bij el-
kaar geweest om te spreken over de 
combinatiefunctionaris. Wat is een 
combinatiefunctionaris? Wat kan hij 
of zij betekenen voor een vereniging 
of school? Een combinatiefuncti-
onaris is een persoon die de brug 
moet gaan slaan tussen het onder-
wijs en de vrije tijdsector (sport en 
bewegen of kunst en cultuur). De 
combinatiefunctionaris kan zorgen 
voor kennisuitwisseling tussen on-
derwijs, sportverenigingen en cul-

turele organisaties. Met als doel dat 
kinderen zowel op school als daar-
buiten kennis kunnen maken met 
sport en cultuur. Een combinatie-
functionaris kan allerlei taken uit-
voeren, zoals het beter opleiden van 
vrijwilligers, het verzorgen van mu-
ziek-, theater- of sportlessen binnen 
het onderwijs, het opzetten van een 
wervingsactie voor nieuwe leden en 
het bedenken van een manier om 
kinderen na schooltijd naar culture-
le activiteiten te krijgen. De combi-
natiefunctionarissen worden bekos-
tigd vanuit de landelijke ‘Impulsre-
geling brede scholen, sport en cul-
tuur’, aangevuld met gemeentelijke 

cofinanciering. Deze Impulsregeling 
heeft vier doelstellingen: Verdieping 
en verbreding (brede) scholen; Ver-
sterken sportverenigingen; Meer 
sport en bewegen zowel binnen 
als buiten schooltijd; Kennismaking 
met kunst en cultuur zowel binnen 
als buiten schooltijd. Op 18 mei is 
er met de verenigingen en de scho-
len nagedacht over de mogelijke ta-
ken van een combinatiefunctionaris 
in Aalsmeer. Wethouder Ulla Eurich: 
”Ik ben ervan overtuigd dat de com-
bifunctionarissen een ongelofelijk 
waardevolle rol zullen spelen voor 
kinderen en voor het onderwijs en 
de vrije tijd sector. Laten we ervoor 
zorgen dat we er samen een suc-
ces van maken, zodat zij een blij-
vend fenomeen zijn in de gemeente 
Aalsmeer.” De gemeente Aalsmeer 
streeft er naar de eerste combina-
tiefunctionarissen in het nieuwe 
schooljaar te laten starten.

Vergeten wrak in Oosteinde
Aalsmeer - Al enkele jaren ligt in 
het natuurgebied Oosteinde een 
wrak van een woonark. Twee jaar 
geleden was het nog een drijven-
de woonark, maar inmiddels is dit 
huis op het water gezonken. De ark 
is omgeven door houten palen, wel-
licht gedaan om de nieuwe woon-
boot een goede plek te geven. Deze 
is er in ieder geval niet gekomen, de 
oude zinkt steeds dieper. Waar is de 

eigenaar van de ark en gaat hij dit 
wrak nog weghalen? Is de gemeen-
te wel op de hoogte van deze zin-
kende ark in natuurgebied Oostein-
de? Is de eigenaar al gesommeerd 
om actie te ondernemen? 

“Het wordt nu toch de hoogste tijd 
om dit wrak te gaan `lichten`, zodat 
de natuur weer in reine kan komen”, 
zo vindt een oplettende inwoner.

Burgerjaarverslag 
2009 Aalsmeer
Aalsmeer - Aankomende donder-
dag komt het Burgerjaarverslag 
2009 van de gemeente Aalsmeer uit 
met als thema ‘Aalsmeer, een bloei-
ende gemeente’. Het Burgerjaarver-
slag wordt huis-aan-huis verspreid. 
In het jaarverslag wordt teruggeblikt 
op 2009 en vooruit gekeken naar de 
toekomst. In het Burgerjaarverslag 
wordt ingegaan op vrije tijd met on-
der andere nieuws over de te reno-
veren watertoren en het terugplaat-
sen van de dorpspomp, bij opgroei-
en in Aalsmeer wordt ondermeer 
aangegeven dat er gewerkt gaat 
worden aan de wachtlijsten voor 
kinderopvang. Verder komt wijkge-
richt werken aan de orde, evenals 
veiligheid. Het openbaar vervoer wil 
de gemeente verbeteren, de omleg-
ging van de N201 is op schema en 
sinds 2009 starten en landen min-
der vluchten op de Aalsmeerbaan. 
Op de agenda voor 2010 onder an-
dere: Baggeren, verder ontwikkelen 
Green Park Aalsmeer en meer aan-
dacht voor het digitaal loket.

Wijkraad De 
Dorper bijeen
Aalsmeer - Het bestuur van wijk-
raad De Dorper komt maandag 31 
mei bijeen in De Binding in de Zijd-
straat 53. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur en buurtgenoten zijn 
van harte welkom. Meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

‘Stommeerkade 
oost’ ter inzage
Aalsmeer -Het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Stommeerkade oost’ ligt 
ter inzage. Zienwijzen op het plan 
kunnen worden ingediend. Het gaat 
om de herinrichting van het kassen-
gebied tussen Stommeerkade, het 
talud van de voormalige spoordijk, 
het huidige Bielzenpad, het voorma-
lig spoorwegemplacement Baanvak 
en de burg. Kasteleinweg. 

Aanpak kinder- 
mishandeling
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft ingestemd met het regiona-
le werkplan ‘Samen tegen kinder-
mishandeling’. Ondersteuning van 
het plan kost de gemeente 5.843,64 
euro. 
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Familiedag bij RKAV
Aalsmeer - Voor de Club van 100 
van RKAV is de familiedag op 5 ju-
ni een feest voor iedereen die er aan 
meedoet. 
Op deze middag en avond kunnen 
families zich prima vermaken, ou-
deren onder andere met voetballen 
of fietsen en voor de kinderen zul-
len allerlei spelletjes klaar staan. De 
middag wordt afgesloten met een 
prijsuitreiking voor fietsers en voet-
ballers en de speler van het jaar zal 
bekend gemaakt worden. Daar-
na staat een grootse barbecue op 
het programma en de muziek wordt 
verzorgd door Kees Markman. Wie 
deel wil nemen aan het voetballen, 
dient een team te vormen met zes 
personen. 

Er mag gemixt gespeeld worden 
(doelpunten van de dames telt al-
tijd dubbel). De velden worden klei-
ner gemaakt, zodat scoringskansen 
groter worden en er hoeft natuurlijk 
minder gelopen te worden. 
De wedstrijden beginnen om 13.30 
uur en duren tot 17.00 uur. Voor de 
fietsers is een leuke tocht uitgezet 
met onderweg allerlei doe-dingen. 
Er zijn weer plekken bij die menig-
een vast nog nooit gereden heeft. 
Ook de fietstocht start om 13.30 uur. 
Zowel aan het voetballen als het 
fietsen zijn geen kosten verbonden. 
Opgeven  voor  deze  geze l l i -
ge dag kan bij Peter Springin’t-
veld via 0297-328193 of mail naar 
fam.p.springintveld@versatel.nl.

Zomerbridge in Leimuiden
Leimuiden- Bij Partycentrum Ke-
ijzer in de Dorpsstraat 30 organi-
seert Bridge ‘86 iedere maandag-
avond zomerbridgedrives van 31 
mei tot en met 23 augustus, met uit-
zondering van 19 en 26 juli. 
Er wordt om 19.45 uur met spelen 
gestart en vanaf 19.15 uur kunnen 
bridgers zich inschrijven. De kos-
ten bedragen 4 euro per paar. Ie-
dere maandagavond valt er voor de 
winnaars en twee andere te bepa-

len paren een fles wijn te verdie-
nen. Voor de slotdrive op 30 au-
gustus, met diverse prijzen voor ie-
dereen, plaatsen zich de nummers 
één van elke lijn en diegenen die 
vijf keer zijn geweest. Ook begin-
ners zijn van harte welkom, omdat 
er voor hen een aparte lijn is. Infor-
matie is in te winnen bij Truus van 
der Meer, tel. 0172-508936 of Nico 
Tas, tel. 0297-363343 of via www.nb-
bportal.nl/9041.

V.l.n.r: Carol van Brakel, Piet van Oudenaren en Kees Spaargaren.

Piet clubkampioen 2010 
bij TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Als afsluiting van het 
seizoen heeft Tafeltennisvereniging 
Rijsenhout twee avonden gestre-
den om de titel van clubkampioen. 
Door het over twee weken te sprei-
den hoefde er niet in poules te wor-
den gespeeld, maar kwam iedereen 
tegen elkaar in het strijdperk. Door 
de geringe krachtsverschillen bin-
nen de club waren er veel verras-
sende uitslagen en lieten ook de ge-
doodverfde titelkandidaten kostba-
re punten liggen. Na de voorronde 
mochten de vier hoogst geëindigde 
spelers in kruisfinales de prijzen ver-
delen. Deze vier waren Kees Spaar-
garen met 23, Carol van Brakel met 
20, Ernst Keessen met 19 en Piet 
van Oudenaren met 18 punten. Ti-
telverdediger Paul Clement behaal-
de eveneens 18 punten, maar had 
onderling 2-1 verloren van teamge-
noot van Oudenaren en dat bete-
kende dus in ieder geval een nieu-
we naam op de wisselbeker. In de 
kruisfinale was van Brakel met 3-
0 te sterk voor Keessen. De ande-
re finale bracht Spaargaren en van 

Oudenaren aan weerszijden van de 
groene tafel. Spaargaren begon met 
winst in de eerste set, maar daar-
na kantelde de wedstrijd en scoorde 
van Oudenaren drie sets op rij. De 
finale bracht dus twee spelers van 
team 1 tegenover elkaar, van Bra-
kel en van Oudenaren. Hun team-
genoot Keessen bond de strijd aan 
met Spaargaren om de derde plaats. 
De ervarenheid van Spaargaren was 
teveel voor Keessen die dit jaar zijn 
rentree in de tafeltennissport maak-
te na meer dan tien jaar afwezig-
heid. Piet van Oudenaren begon de 
finale zoals hij altijd speelt: Explo-
sief en aanvallend. De eerste twee 
sets gingen dan ook redelijk een-
voudig met 11-7 en 11-9 naar Piet. 
Carol van Brakel kreeg langzamer-
hand meer vat op de linkshandige 
aanval van van Oudenaren en trok 
de spannende derde set met 10-12 
naar zich toe. Maar de vierde set 
werd toch weer een kopie van de 
eerste en Piet won afgetekend met 
11-5 en mag zich daardoor een jaar 
lang clubkampioen noemen.

Postduiven P.V. de Telegraaf
Dorstige duiven na wedvlucht
Aalsmeer - Op zaterdag 22 mei 
werden in het Franse Morlincourt 
379 duiven gelost van P.V. de tele-
graaf. Onder een strakblauwe he-
mel en de wind op kop werd het 
een echte duivenvlucht. Een prima 
temperatuur voor de duifjes en de 
wachtende baasjes. 
De één moest wat langer wachten 
dan de ander. De snelste duif viel 
deze week bij John van Duren. Door 
de tegenwind zocht het beestje de 
luwte door zo laag mogelijk over 
de grond te vliegen. John woont in 
de Bovenkerker polder dus dat luk-
te prima. Wat wel opviel was dat de 
beestjes bij thuiskomst flink dorst 
hadden. Dit kwam natuurlijk door 
het mooie weer, later aan de bar in 
het duivenlokaal leek het wel of de 
baasjes ook dat stuk gevlogen had-
den. 
De volledige uitslag:

1. J. v. Duren. 2. Comb. v. Leeuwen/
v. Grieken. 3. C. v. Vliet. 4. J. v. Dijk. 
5. Comb. Wiersma en Zn. 6. P. v.d. 
Meyden. 8. Comb. v. Ackooy. 9. Th. 
v.d. Wie. 10. A. v.d. Wie. 11. J. Kluin-
haar en dr. 12. J. Vijfhuizen. 13. G. 
v.d. Bergen. 14. D. Baars. 15. M. de 
Block. 16. A. Kok. 17. H. Spaargaren. 
18. S. Vonk. 

Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken 3930 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan 3844 pnt
3. Lasbedrijf v. Vliet 3786 pnt
4. Bosman Kassenbouw 3765 pnt
5. Oerlemans Confectie 3605 pnt
Komend weekend is er de eerste 
dubbelvucht van het seizoen. Na-
melijk de vitessevlucht Strombeek 
en de dagfondvlucht vanuit Orleans. 
Op deze vlucht bestaat de kans dat 
één van de leden van P.V. de Tele-
graaf een auto wint.

Schaakseizoen van AAS 
bijna ten einde
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
bij schaakclub AAS het vijfde en te-
vens laatste snelschaaktoernooi van 
het seizoen plaats. Het bleek uit-
eindelijk een spannende aangele-
genheid te worden tussen Ben de 
Leur en AJ Keessen. Beiden scoor-
den er lustig op los tegen de ove-
rige spelers. Hier en daar werden 
wel wat punten gemorst. Ben moest 
een 1-1 toestaan aan Henk Noord-
hoek terwijl AJ deze zelfde gelij-
ke uitslag tegen Bob Feis op papier 
zette. Daardoor werd het onderlin-
ge duel doorslaggevend. In de eer-
ste partij ontstond een gelijk toren-
eindspel waarin beide niet meer op 
winst konden spelen, in de tweede 
partij veroverde AJ twee pionnen 
waarna het een kwestie van tech-
niek was. Daardoor wist AJ met een 
punt voorsprong het toernooitje op 
zijn naam te schrijven. Henk en Bob 
waren in een spannende strijd ver-
wikkeld wie er beslag zou leggen op 
de derde plaats. Henk won het on-

derlinge duel met 2-0 en daardoor 
bleef hij Bob net een half punt voor. 
Henk van Leeuwen volgde daarna 
op de vijfde plaats, door hier en daar 
puntjes mee te snoepen. John van 
der Hoeven blijft vooruitgang boe-
ken met de zesde plaats. In het ka-
der van het AAS Semi Open Kampi-
oenschap vond nog een inhaalpartij 
plaats tussen Berry van Leur en Paul 
Schrama. Paul kon met een over-
winning de derde plaats in de eind-
stand voor zich opeisen en deed dat 
ook toen Berry zijn koningsvleugel 
vernietigd zag worden. De aanval 
die Paul daarna inzette leverde groot 
materiaalwinst op. Schaakclub AAS 
schaakt van begin september tot 
eind mei op de vrijdagavond in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. 
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 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Schaakclub Aalsmeer
Joran Donkers kampioen
Aalsmeer - Op overtuigende wijze 
is Joran Donkers clubkampioen ge-
worden van Schaakclub Aalsmeer 
voor het seizoen 2009/2010. 
Reeds na 26 ronden was het gat met 
nummer twee en titelverdediger Erik 
Korenwinder te groot om nog over-
brugd te kunnen worden. Een te-
rechte bekroning op een sterk sei-
zoen. Niet alleen in de clubcompeti-
tie was Joran haast onverslaanbaar, 
ook in de bondswedstrijden was hij 
ijzersterk en werd hij met 5,5 punten 
uit 7 wedstrijden gedeeld topscoor-
der in de eerste klasse. 
Erik Korenwinder is reeds verzekerd 
van een tweede stek. Met nog een 
ronde te spelen is er echter nog ge-
noeg spanning over. Arie Spaarga-
ren, Elham Wasei en Ron Klinkha-
mer vechten nog om de bronzen 
medaille. 
Arie staat 90 punten voor op Elham 
en 94 voor op Ron, terwijl een over-
winning maximaal 100 punten op-
levert. Alle drie maken zij ook nog 
kans op de titel in de B groep. 
Voor de hoofdprijs in de C groep 
doen nog twee mensen mee: Jan 
van Willigen en Martin Steinhart. 
Jan staat slechts 23 punten voor op 
Martin, dus er kan nog van alles ge-
beuren. 
Aanstaande vrijdag wordt er rapid 

gespeeld, waarna volgende week, 4 
jun,i de laatste ronde van de club-
competitie op het programma staat. 

Vrijdag 18 juni is eenieder, thuis-
schaker of schakend bij een ande-
re club weer welkom voor de zomer-
competitie.

Handbal
Oefenwedstrijden dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer sluiten het seizoen af met 
een serie oefenwedstrijden. In hun 
zogenaamde ‘nabereiding’ wordt 
nog doorgetraind tot half juni en tot 
die tijd spelen de dames in ieder ge-
val op donderdag 27 mei om 20.20 
uur tegen KSV en op donderdag 10 
juni om 20.00 uur bij Venus in Nieu-
wegein. 

Ook op 1 en 8 juni kunnen eventu-
eel nog wedstrijden worden inge-
pland. 
Verder is de damesselectie nog op 
andere manieren actief voor de 
club: op vrijdag 11 juni doen de da-
mes mee aan de lotenverkoop en op 
zaterdag 19 juni gaan ze vanaf 10.00 
uur auto’s wassen bij de Bloemhof, 
dit alles ten bate van de clubkas.

Jeugdhandbalnieuws
B1 FIQAS nog volop in de 
race voor NK veldhandbal
Aalsmeer - De jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer zijn nog volop in de 
race voor het NK veldhandbal. Hier-
voor moeten ze de komende weken 
een of meer beslissingswedstrijden 
spelen. 
De eerste is op donderdag 27 mei 
op het veld van Legmeervogels (Uit-
hoorn) tegen Kras/Volendam. Bij 
winst moet de B1 op vrijdag 4 juni 
op het terrein van DSD tegen Ful-
men Fidelitas spelen om het kam-
pioenschap van Midden Neder-
land en als ook die partij gewonnen 
wordt, volgt op dinsdag 8 juni nog 
een beslissingswedstrijd tegen de 
kampioen van Noord Holland Noord 
op het veld van Westsite. De uit-
eindelijk winnaar van dat duel mag 
deelnemen aan het NK veldhandbal 
voor B-junioren op 12/13 juni.   

Bekerwedstrijden jeugdteams
Een aantal jeugdteams van FIQAS 
Aalsmeer strijdt de komende we-
ken om de NHV beker. Hiervoor 

zijn wedstrijden op 29 (in Heems-
kerk) en 30 mei (bij Aristos). Zowel 
de jongens C1, het gemengde D-
jeugd team als de Jongens A1 en 
B1 van FIQAS Aalsmeer komen in 
actie. De uiteindelijke bekerfinales 
worden op zondag 6 juni gespeeld 
in de Bloemhof. 

D meisjes winnen 
Vorige week zaterdag 22 mei hadden 
de D meiden van FIQAS Aalsmeer 
nog een wedstrijdje in Purmerend 
tegen Vido. Deze konden kampi-
oen worden, maar dan moesten ze 
‘alleen nog even’ winnen van de 
Aalsmeerse meiden. De bloemen 
stonden al klaar. Helaas voor Vido 
waren de D meiden uit Aalsmeer 
goed op dreef deze dag. en bij rust 
stond het dan ook al 4-1 voor FIQAS 
Aalsmeer. De eindstand was 6-4 en 
dus konden de bloemen weer mee 
naar huis. Afgelopen woensdag is 
de laatste training van dit seizoen 
gehouden.

Weer podiumplaats voor 
Beach Team Aalsmeer!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben Sven Vismans en Stan van 
Laanen van Beach Team Aalsmeer 
(BTA) een bronzen plak binnen we-
ten te slepen in het zonnige St. An-
thonis. Tijdens de tweede ronde van 
de Eredivisie heeft BTA wederom 
een podiumplaats behaald. De he-
ren stonden naast de Nederlands 
en Europese kampioenen Reinder 
Nummerdor en Richard Schuil op 
het podium. “Een finale plaats zat er 
nog net niet in, maar die zal snel vol-
gen,” spraken de heren vol zelfver-
trouwen uit nadat zij de derde prijs 
in ontvangst genomen hadden. De 
kleine finale werd overtuigend ge-
wonnen van het koppel Rothfusz 
en van Zwieten. Van dit team werd 
de eerste speeldag nog verloren. 

Tijdens de tweede wedstrijd werd 
dit, met zeer overtuigend spel, weer 
recht gezet: 21-15 en 21-14 gaf het 
scorebord aan. Een heel mooi be-
gin van het beachseizoen en van 
de samenwerking tussen Sven en 
Stan, die hun tweede toernooi sa-
men speelden. 
De andere twee BTA koppels wis-
ten de halve finales niet te berei-
ken. Guido Mopman en Kees Spil 
werden na een sterk toernooi uit-
geschakeld in de kwartfinale. Je-
roen Vismans en Mart van Werkho-
ven bleven steken op een vijftien-
de plaats. Komend weekend zul-
len alle heren weer in actie komen 
tijdens de Eredivisie in Brouwers-
dam! Kijk voor meer informatie op 
www.beachteamaalsmeer.nl.

Target op AJOC festival
Kudelstaart - Handboogvereni-
ging Target heeft op de familiedag 
van het AJOC festival in Mijdrecht 
een demonstratie gegeven over de 
handboogsport. Target was met elf 
schutters en het nodige materiaal 
aanwezig om deze dag gestalte te 
geven. Naast de banen voor de de-
monstraties van de verschillende 
disciplines was er voor de bezoe-
kers van het festival de mogelijkheid 
om het schieten ook eens te probe-

ren. Ook aan de kleintjes was ge-
dacht, zij konden met aangepaste 
pijlen gekleurde blokken proberen 
te raken. Het mooie weer gaf aan-
leiding tot extra drukte en de schut-
ters van Target zijn de hele dag in 
touw geweest om iedere belangstel-
lende aan de boog te krijgen. Voor 
AJOC een prima opvulling van het 
festivalgebeuren en voor Target een 
perfecte mogelijkheid om de hand-
boogsport te promoten.

IJsberen stelen de show!
Schaatstrainingsgroep viert feest!
Kudelstaart - Het leek een kou-
de boel afgelopen zaterdag in het 
Dorpshuis van Kudelstaart: IJsbe-
ren, kerstbomen met sneeuw, zit-
hoekjes met oliekacheltjes en hou-
ten noren en midden in de zaal 
een originele arrenslee. Op de mu-
ren werden continu foto’s geprojec-
teerd en op een scherm waren ve-
le filmfragmenten uit de geschie-
denis van de club te bewonderen. 
Werkelijk alles was er aan gedaan 
om een ‘cool’ sfeertje te creëren ter 
gelegenheid van het 25-jarig jubile-
umfeest van STG VZOD. Hele gezin-
nen gingen in de arrenslee op de fo-
to, zo ook voorzitter Leo Bakker met 
de kersverse wethouder Gertjan van 
der Hoeven. Laatstgenoemde was 
als afgevaardigde van de gemeen-
te present om de club te felicite-
ren met deze mijlpaal. Tijdens een 
kort officieel welkom werden Aad 
van der Hoorn (gedurende 12 jaar 
de eerste voorzitter van de club) en 
Klaas Groot (vanaf de start één van 
de trainers en nu nog als zodanig 
actief) als vertegenwoordigers van 
al die mensen van het eerste uur, in 
het zonnetje gezet. Daarna was het 
tijd om te feesten, de temperatuur 
steeg al snel naar subtropisch ni-
veau. Niet in de laatste plaats door 
de gevarieerde muziek waarmee dj 
Jochem van Leeuwen de benen in 
beweging kreeg. Het optreden van 
de Dippers tussendoor zorgde nog 
voor een hilarische onderbreking, 
vooral door de act van ‘de hoed die 
ons allemaal past’. De nichtjes Pien 
Berk en Sabine Boomhouwer lie-

ten niet alleen zien, maar ook horen 
hoe goed ze konden meezingen met 
De Illegale Peurders. Hierna was 
het weer swingen geblazen in het 
winterse decor waarbij verschillen-
de leden de rol van Louis van Gaal 
deze avond overnamen als ‘Feier-
biest’. Wat op het aanwezige voet-
balscherm dit keer niet was te zien, 
was in de zaal volop te bewonde-
ren. Vele leden van de schaatstrai-
ningsgroep lieten zien dat ze niet al-
leen op het ijs goed uit de voeten 
kunnen maar ook op de dansvloer 
hun mannetje (of vrouwtje!) staan. 
Tussendoor werd door Wouter Bak-
ker en Eric de Jong, beiden deze 
avond in smoking als gastheren op-
tredend, de loterij gehouden. Myr-
the Brommer mocht het winnende 
lot trekken. De gelukkige winnares 
was Renate Kamperman. Uit han-
den van Klaas Groot (met Aart de 
Vink al vele jaren trouwe sponsors 
van de club) ontving zij een waar-
debon van 250 euro te besteden bij 
Megalos. 
Op het einde van de avond leek het 
er op alsof de meeste aanwezigen 
lid waren geworden van een andere 
sport: Massaal zittend op de dans-
vloer werd er een beweging uitge-
voerd die het meest leek op roei-
en. Al met al bleef de stemming er 
goed in zitten. Om 01.00 uur werd 
toch echt het laatste nummer ge-
draaid. Een geweldig geslaagd jubi-
leumfeest zat er op! Alle vrijwilligers 
worden bij deze nog van harte be-
dankt! Een foto-verslag is te zien op 
www.stgvzod.nl.

Nationale hengeldag zaterdag
Ervaar gratis hoe leuk en 
ontspannend vissen is!
Aalsmeer - Vroeger mocht er van 
1 april tot 1 juni niet worden ge-
vist. In deze ‘gesloten tijd’ werd door 
sportvissers tandenknarsend uit-
gezien naar de feestelijke herope-
ning van het visseizoen. Na de af-
schaffing van de gesloten tijd werd 
de laatste zaterdag van mei uitge-
roepen als hét moment om jaarlijks 
het visseizoen symbolisch te ope-
nen. Dat moment, de nationale hen-
geldag, valt in 2010 op zaterdag 29 
mei. Een mooi moment om ieder-
een zelf te laten ervaren hoe leuk en 
spannend vissen eigenlijk is. Daar-
om roept het bestuur van AHV Vis-
lust iedereen op die een hengeltje 

uit wil gooien, gebruik te maken van 
deze mogelijkheid op de nationale 
hengeldag aanstaande zaterdag. En 
het kan nog gratis ook! Sinds 24 mei 
liggen bij de diverse hengelsport-
winkels in Aalsmeer, Kudelstaart, 
Leimuiden en voor Aalsmeer Oost 
bij Primera (ovb) de gratis dagver-
gunningen voor iedereen klaar. Er 
mag overigens maar met één hen-
gel gevist worden in de wateren van 
Vislust. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de secre-
taris van AHV Vislust, Loek Pieter-
se, tel. 0297-322187 of via de mail: 
vislust@xs4all.nl
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Kennismakingslessen volleybal 
in Aalsmeer en Kudelstaart
Kudelstaart - De komende drie 
weken kan bij alle jeugdgroepen 
van Oradi/Omnia meegetraind wor-
den om eens uit te proberen of je 
volleybal een sport voor jou is. Voor 
kinderen in basisschoolleeftijd zijn 
er echter ook nog twee nieuwe les-
uren voor beginners. Ben je 7, 8 of 
9 jaar dan kan je op donderdag te-
recht van 16.00 tot 17.15 uur in de 
Proosdijhal te Kudelstaart. De kin-
deren van 10, 11 en 12 jaar zijn de-
ze dag welkom van 15.15 tot 14.30 
uur in sporthal De Bloemhof. Bij de-
ze nieuwe lessen stelt Oradi het ex-
tra op prijs als je vriendjes en/of 
vriendinnetjes meeneemt. Dat mo-

gen natuurlijk ook kinderen zijn, die 
een andere sport beoefenen en dat 
willen blijven doen, maar het leuk 
vinden om een aantal keren te ko-
men volleyballen. Volleybaltrainin-
gen worden ook gegeven op dins-
dagmiddag in De Proosdijhal Ku-
delstaart en woensdagmiddag in De 
Bloemhof aan de Hornweg. Na de 
zomervakantie zullen er weer nieu-
we volleybalgroepen van start gaan. 
Bij voldoende animo zal ook een ‘fi-
liaal’ in Aalsmeer-Oost geopend 
worden. Voor informatie kan ge-
beld worden met Yvonne Bus, tel. 
0297-329323 of Frits van der Zee, 
tel. 0297-329682.

Kinderen van Zevensprong 
verwend met boeken
Rijsenhout - Op dinsdag 18 mei 
werden de kinderen van groep 1, 2 
en 3 van OBS de Zevensprong ver-
rast door de Bibliotheek Haarlem-
mermeer. 
Uit het schoolgebouw leidde een 
lange rode draad de kinderen naar 
de Bibliobus, die geparkeerd stond 
voor de school. In de bus bleek die 
lange rode draad vast te zitten aan 
enorme kratten die volgepropt wa-
ren met allerlei boeken: prenten-
boeken en (voor)leesboeken, maar 
ook een boek dat, volgens de leer-
lingen van groep 3, haast op een 
theater leek, uit China of Japan! De 
bibliothecaresse heeft de kinderen 
het boek in de klas voorgelezen. 
Groep 3 kreeg de kratten met boe-
ken te leen in het kader van ‘De Ro-
de Draad’, een leesbevorderingpro-
gramma waarbij de hele school ge-
durende zes weken gezamenlijk be-
zig is met lezen. 
De kinderen van groep 3 mogen bij 
wijze van proef ervaren hoe leuk het 
is om heel veel boeken te lezen. Nu 
ze een jaar lang leesonderwijs heb-
ben gekregen, weten ze met al die 
boeken vast wel raad! Groep 1 en 2 
kregen van de Bibliobus twee krat-
ten met ‘logeerboeken’ te leen. De 
kinderen mogen een boek mee naar 

huis nemen, zodat ze door hun ou-
ders of oudere broers en zussen 
kunnen worden voorgelezen. Mis-
schien lezen ze zelf ook al een beet-
je? Na een paar dagen ruilen de kin-
deren de logeerboeken in de eigen 
groep en nemen ze weer een an-
der logeerboek mee naar huis. De 
kinderen reageerden zeer verrast en 
waren heel blij met zoveel boeken!

Meisjes van Antoniusschool 
winnaar minivoetbaltoernooi
Kudelstaart - Afgelopen week 
stond weer het jaarlijkse minivoet-
baltoernooi voor basisscholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart op het pro-
gramma. 
Voetbalclub RKDES had dit jaar de 
organisatie toegewezen gekregen 
en onder prima weersomstandighe-
den kon het hele wedstrijdschema 
worden afgewerkt. De Kudelstaart-
se Antoniusschool had een team in-
geschreven met allemaal meiden uit 
dezelfde klas van groep 8. 
Het grootste gedeelte van dit team 
was vorig jaar tweede geworden 
door in de finale op penalty’s te ver-
liezen van Samen Eén. Het doel voor 
dit jaar stond daarom al snel vast: 
revanche nemen en dus de titel pak-
ken. In de poulefase op de maandag 
en de woensdagavond werden al-
le wedstrijden overtuigend gewon-
nen en zo was de finalepoule voor 
de vrijdagavond vrij eenvoudig be-
reikt. De eerste wedstrijd van de fi-
nalepoule was tegen de Zuidooster 
en al snel bleek dat de tegenstand 
een stuk groter was. 
De Antoniusschool had wel een 
veldoverwicht, kreeg ook enkele 
goede kansen, maar de bal wilde 
er niet in. Deze wedstrijd eindigde 
dus in een 0-0 gelijkspel en er ont-
stond toch wat twijfel of de meiden 
de finale wel zouden gaan halen. Na 
wat tactische aanwijzingen en een 
peptalk van hun coach kwamen de 
meiden herboren uit de kleedkamer. 
De tweede wedstrijd werd namelijk 
heel overtuigend met 6-0 gewonnen 
van De Brug. 
Mandy de Boer maakte maar liefst 
4 doelpunten en Imke Brommer en 
Daniëlle Pannekoek namen er bei-
den ééntje voor hun rekening. De 
laatste wedstrijd was tegen buur 
OBS Kudelstaart. Dit team had een 
paar grote sterke meiden in de ge-
lederen en een goede keepster op 
doel staan. 
Antonius had ook nu weer een over-
wicht maar de OBS meiden gaven 
achterin niks weg en hielden het 
knap dicht. Marjolein Hoogenboom 
en Kim van Leeuwen kregen beiden 

een goede kans, maar de keepster 
van de OBS redde tweemaal knap. 
Uiteindelijk kon Mandy vijf minuten 
voor tijd via een mooie dribbel en 
een hard schot de 1-0 binnen schie-
ten. 
Daarna werd de wedstrijd gedisci-
plineerd uitgespeeld en was de fi-
nale bereikt. Tegenstander in deze 
finale werd verrassend genoeg De 
Wegwijzer. Daar was gezien de pou-
lefase niet als eerste school op ge-
rekend. Tijdens de wedstrijd hield 
De Wegwijzer continu drie meiden 
voorin, zodat er voor de Antonius-
school veel ruimte ontstond. De 
snelle aanvalster Mandy kon hier 
uitstekend van profiteren en met 
spelverdeelster en aangeefster Imke 
in haar rug wist zij uiteindelijk maar 
liefst drie keer te scoren. 
Omdat het vanwege de ruimte een 
open wedstrijd was kon De Weg-
wijzer toch nog een paar keer ge-
vaarlijk worden, maar verdedigsters 
Floortje van der Geest en Jasmine de 
Hoog stonden achterin hun manne-
tje. Ook keepster Echika de Zanger 
moest nog een paar keer handelend 
optreden om haar doel schoon te 
houden. Dit deed zij uitstekend en 
nu pas kon zij voor het eerst tijdens 
dit toernooi haar talent tonen, om-
dat zij in de vorige wedstrijden zeer 
weinig te doen had gekregen. Het 
slotakkoord van deze finale was nog 
een eigen doelpunt van De Wegwij-
zer zodat de eindstand 4-0 voor de 
Antoniusschool werd. 
De eerste plaats was behaald en 
juichend vielen de meiden elkaar in 
de armen. Tijdens de prijsuitreiking 
kreeg het team een welverdiend ap-
plaus van de vele toeschouwers en 
is uiteindelijk de kroon op het werk 
gezet. Deze groep 8 meiden gaan 
namelijk volgend jaar naar de mid-
delbare school en hebben op een 
hele mooie manier afscheid kunnen 
nemen van dit leuke toernooi. 
Volgend jaar gaat de organisa-
tie naar RKAV en kunnen ande-
re teams weer een gooi gaan doen 
naar de hoogste trede en de eeuwi-
ge roem.   

Staand v.l.n.r.: Floortje van der Geest, Daniëlle Pannekoek, Imke Brommer 
en Marco de Boer (coach). Knielend v.l.n.r.: Marjolein Hoogenboom, Jasmi-
ne de Hoog, Kim van Leeuwen en Mandy de Boer. Liggend=: Echika de Zan-
ger met de beker.

Zesde junior pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 12 juni aan-
staande zal om 13.00 uur het start-
schot klinken van alweer de zesde 
junior pramenrace. De start en fi-
nish vinden plaats op het Stokke-
land achter het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Het Stokkeland zal dit 
jaar worden omgetoverd tot een 
waar griezelparadijs waar alle soor-
ten griezels te vinden zullen zijn. 
De muziek wordt verzorgd door 
Aalsmeers bekendste DJ Kees 
Markman. Tevens zal de brandweer 
van Aalsmeer iedereen weer van 
een drankje voorzien. Voordat het 
startschot klinkt zal op zaterdag 5 
juni om 14.00 uur de sportmiddag 
worden gehouden bij jachthaven 
Stenhuis aan het einde van de Ui-
terweg. Hier zal worden gestreden 
om die felbegeerde eerste start-
plaats voor de race op 12 juni. Ook 
als de weersvoorspellingen slecht 
zijn zal de sportmiddag plaatsvin-
den, aangezien jachthaven Stenhuis 
een leegstaande botenloods be-
schikbaar heeft gesteld. 

Inleveropdracht
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar 
weer een inleveropdracht. Deze in-
leveropdracht moet tijdens de race 
bij de Zotte Wilg worden ingele-
verd bij de controlepost. Dit jaar is 
de inleveropdracht een echte grie-
zel mummy. Deze mummy mag 
maximaal 90 centimeter lang zijn 
en moet lijken op een echte griezel. 
Ga dus snel met je hele team aan 
de gang, haal alle rollen toiletpapier 

en behanglijm uit de kast van je va-
der en moeder en knutsel de mooi-
ste mummy. Het team met de mooi-
ste mummy mag met het hele team 
gaan eten in The Beach aan de Oos-
teinderweg.

Junior Praambode 
Op donderdag 10 juni aanstaande 
verschijnt de junior Praambode. In 
de junior Praambode zal de gehei-
me opdracht en rode draad bekend 
gemaakt worden. Lees de praambo-
de goed door, hier kunnen namelijk 
punten mee gescoord worden tij-
dens de race. Ook is er een prijs te 
winnen voor het team wat het leuk-
ste stukje schrijft over de voorbe-
reidingen, uiteraard voorzien van 
een teamfoto! En luisteren naar ra-
dio Aalsmeer aanstaande zaterdag 
29 mei is ook een aanrader. Het be-
stuur schuift aan bij Joke Wegman 
en zal enkele opdrachten bekend 
maken. 

Opgeven?
De aanmeldingen zijn inmiddels al 
ver boven het aantal deelnemers 
van vorig jaar uitgestegen maar: 
Hoe meer griezels hoe meer vreugd! 
Is je team nog niet ingeschreven, 
maar willen jullie wel graag mee-
doen aan de zesde junior pramen-
race op 12 juni? 
Ga dan naar www.junior.pramen-
race.nl, download het inschrijffor-
mulier en geef je nog snel op. Opge-
ven kan ook door een email te stu-
ren naar arnaud@pramenrace.nl 

Zonnig smurfenweekaatje
Aalsmeer - Allemaal smurfen had-
den zich afgelopen pinksterweek-
end verzameld op het terrein van 
RKAV aan de Beethovenlaan. Voor 
de drieëndertigste keer stond het 
weekaatje voor kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar op het program-
ma en thema was dit keer smurfen. 
Het kampeerweekend is bijzonder 
zonnig en gezellig verlopen. Maar 
liefst zestien teams waren gevormd 
en de eerste activiteit was de pre-
sentatie van deze groepen. De mu-
zieksmurfen liepen een rondje, de 
brilsmurfen waren duidelijk herken-
baar, de leider van de luilaksmur-
fen viel al na een paar stappen in 
slaap, de smulsmurfen trakteer-
den op snoepjes, de moppersmur-
fen hadden er weinig zin en onder 
andere de kleermakersmurfen pro-
fiteerden van de presentatie door 
met hun meetlint alvast maten op te 

nemen voor nieuwe outfits. De eer-
ste dag werd besloten met een ge-
zellig spel. Zaterdag werd het ver-
koelende Groenendaalse bos op-
gezocht en ‘s avonds mochten de 
voetjes van de vloer tijdens een 
swingende disco. Zondag vonden 
onder een stralend zonnetje aller-
lei (water)spelen plaats en moch-
ten de ouders en belangstellenden 
op bezoek komen. Verkoeling kon in 
de avond gezocht worden in zwem-
bad De Waterlelie. Maandag, twee-
de pinksterdag, werd het weekaatje 
besloten met een spelenkermis en 
met z’n allen het terrein opruimen. 
Vast en zeker dat alle deelnemers 
aan dit smurfenweekaatje ‘s avonds 
vroeg in bed lagen! Dromen alvast 
over volgend jaar, want zeker is ze-
ker: Het vierendertigste weekaatje 
gaat volgend jaar zeker weer geor-
ganiseerd worden.

Avondvierdaagse 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Van maandag 7 tot 
en met 10 juni is het sportcomplex 
van atletiekvereniging Aalsmeer in 
de Sportlaan het startpunt voor de 
jaarlijkse avondvierdaagse. 
Op alle scholen zijn inschrijvingsfor-

mulieren uitgedeeld. Inschrijven kan 
ook bij de dames Van Drunen-Poor-
tinga tel. 0297-326332 (na 18.00 uur) 
en W. van Drunen, tel. 0297-340355 
(na 18.00 uur), door een mail te stu-
ren naar leo.van.ingen@hetnet.nl of 
tijdens de eerste wandeling in de 
AVA-kantine. 
Bij voorinschrijving zijn de kosten 3 
euro voor leden en niet-leden beta-
len 4 euro. 

Natasja uit Kudelstaart 
presenteert beste idee
Kudelstaart - Als sinds seizoen 
2009 van ‘Het Beste Idee van Ne-
derland’ liep de inmiddels 13-jarige 
Natasja Rommerts uit Kudelstaart 
rond met de bedoeling om ‘Haar 
Beste Idee’ in te sturen voor dit pro-
gramma. Zondag 16 mei, naar later 
bleek de laatste dag dat je in kon 
schrijven, vulde Natasja via de web-
site van het programma de nodige 
gegevens in, voegde een door haar 
zelf gemaakte schets van haar idee 
bij en verzond alles. Al de volgen-
de dag ontving zij een e-mail: u bent 
uitgenodigd om uw Idee te komen 
presenteren op zaterdag 22 mei in 
het Spant in Bussum. Uiteraard had 
Natasja hier wel oren naar. Omdat 
er ook een prototype mee moest, 
heeft zij deze, samen met haar va-
der, nog ik elkaar geknutseld. Zater-
dag 22 mei ging Natasja, vanaf een 
succesvolle ritmische gymnastiek 
groepswedstrijd in Hendrik Ido Am-

bacht, naar Bussum. Een ritje van 60 
kilometer en drie uur en twee tele-
foontjes met de programmaleiding 
later arriveerde zij een uur te laat in 
Bussum, maar ze mocht direct door-
lopen. Eenmaal in de rij voor de pre-
sentatieruimte begon het wel een 
beetje spannend te worden. Maar 
Natasja is niet voor één gat te van-
gen en stapte dapper de presenta-
tieruimte in om haar idee aan jury-
lid Manon te presenteren. Wat het 
idee van Natasja is, mag niet ver-
klapt worden, want de intellectuele 
rechten zijn in handen van Stichting 
Het Beste Idee van Nederland. Of 
Natasja door is naar de tweede ron-
de, wil zij niet prijsgeven. Hou in het 
najaar de uitzendingen van het pro-
gramma Het Beste Idee van Neder-
land goed in de gaten en wie weet 
heeft menig jonge ouder in de toe-
komst nog eens wat aan Natasja’s 
beste idee!

Nationale Straatspeeldag 
Kudelstaart - Op woensdag 2 ju-
ni organiseert Stichting de Binding, 
in samenwerking met onder ande-
re Jeugdclub ’t Gilde en de openba-
re bibliotheek Kudelstaart de Natio-
nale Straatspeeldag in Kudelstaart. 
De Nationale Straatspeeldag is een 
initiatief van Veilig Verkeer Neder-
land. Tijdens deze dag kunnen in 
heel Nederland kinderen veilig op 
straat spelen zonder rekening te 
hoeven houden met het verkeer op 
straat. Net zoals vorig jaar zal ook 
deze keer de Nationale Straatspeel-
dag zich afspelen in de Graaf Wil-
lemlaan en de Proosdijstraat. 
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar 
is er voor iedereen weer van al-
les te beleven: De bibiliotheek gaat 
voorlezen. Je kan je bij ’t Gilde la-
ten schminken. Natuurlijk zijn er 

ook verschillende straatspelletjes 
te spelen. De straatspeeldag begint 
om 14.00 uur en zal tot 16.00 uur du-
ren. Vanaf 10.00 uur is een deel van 
de Graaf Willemlaan en de Proos-
dijstraat afgesloten voor verkeer. 

Vrijwilligers gezocht! 
Om deze dag mogelijk te maken is 
er nog wel hulp nodig! Daarom is de 
Binding op zoek naar mensen (ou-
ders en jongeren) die het gewoon 
leuk vinden om die dag vrijwillig te 
helpen! Het gaat om assisteren bij 
spelletjes en activiteiten. De hulp is 
nodig tussen 13.00 en 17.00 uur. Lijkt 
u/ jou het leuk om te helpen tijdens 
deze middag? 
Neem dan contact op met Inge 
Baas van stichting de Binding via  
inge@debinding.nl. 

E2 van RKDES kampioen!
Kudelstaart - Na een spannende 
tweede helft van de competitie is 
het de E2 van RKDES toch gelukt 
om verdiend kampioen te worden. 

De uiteindelijke strijd ging tus-
sen K.D.O., Sporting Martinus en 
RKDES. Uiteindelijk trok de Ku-
delstaartse ploeg aan het langste 
eind. Met 5 punten verschil en een 
beter doelsaldo. 
De negen spelers: Ramon Fortier, 
Niels de Grauw, Teun Schelvis, Max 

Bosio, Michael Schreven, Dami-
an Idzerda, Lucas Heijsteeg, Myron 
Chandi en Tim van der Linden, en de 
leiders André Fortier en Eugéne Id-
zerda hebben hun uiterste best ge-
daan om dit te bereiken. 
De jongens kregen uit handen van 
Gerard van Schaik hun verdiende 
beker. Voor sommige jongens was 
het al de derde kampioenschap, in 
hun prille voetbalcarrière. Nu op 
weg naar het grote veld. Als D pupil, 
jongens veel plezier en succes.


