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Ondernemers inspireren ondernemers
scooters

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL
Aalsmeersgezinspakket.nl
Exclusief voor postcodes
1430 t/m 1439
Speciaal voor inwoners van
Aalsmeer en omgeving

Energiemarkt zaterdag in
en rond het gemeentehuis
Aalsmeer - Tijdens een inspirerende bijeenkomst door ondernemers en voor ondernemers is afgelopen maandag 23 mei de energieweek in de gemeente van start gegaan. Een vijftal ondernemers deelde hun kennis en ervaring op het
gebied van duurzaam ondernemen. Ook inwoners wordt de mogelijkheid gegeven om meer te weten te komen over geld en energie besparen. Aanstaande zaterdag
28 mei organiseert de gemeente samen met bedrijven en organisaties
een informatieve energiemarkt in en

rond het gemeentehuis op het Drie
Kolommenplein. Er wordt informatie
gegeven over zonnepanelen, windturbines en isolatie.
Verder advies om te besparen op
gas en elektriciteit. Ook is een
Aalsmeers bedrijf aanwezig dat zich
heeft gespecialiseerd in het ombouwen van gewone fietsen tot elektrische fietsen. Voor de kinderen is er
een workshop, kunnen ze knutselen
en staat een draaimolen klaar.
Iedereen is aanstaande zaterdag
van harte welkom tussen 11.00 en
16.00 uur.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Vanaf half september ieder weekend voorstellingen!

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Topproducties voor elk wat wils
in Crown Theater Aalsmeer

Cafés, restaurant, discotheek
René gaat verder: “Nog even voor
de duidelijkheid. Het restaurant met
totaal 800 zitplaatsen, de cafés met
eveneens optredens van bijvoorbeeld stand-up comedians en de
discotheek worden vrij toegankelijk, zijn vanaf begin september dus
ook open voor niet theaterbezoekers.” Het restaurant, de cafés en de
discotheek worden door verschillende ondernemers geëxploiteerd. Alleen voor het theater is een stichting
opgericht. Van september tot en met
mei biedt Crown Theater Aalsmeer
iedere vrijdag- en zaterdagavond
voorstellingen en in vakanties op
woensdag- of zondagmiddag familie- en kindershows. De prijzen van
de tickets zullen niet torenhoog worden, zijn vergelijkbaar met de prijzen
van andere, grote theaters. “Van zeg
17,50 tot ongeveer 37,50 euro. Ligt er
aan, wie en wat komt. We zijn een
stichting, we hoeven geen winst te
maken, natuurlijk moeten wel de
kosten er uit”, vervolgt de initiatiefnemer. Op 17 september is de officiële opening van Crown Theater
Aalsmeer en een week later start het
programma. Als eerste op vrijdag 23
september House of Cash met veel
muziek van Johnny Cash en zaterdag 24 september de toneel- en cabaretvoorstelling Oeloek.

Beraad en Raad in gemeentehuis

Venten Aalsmeerderweg mag
niet meer in nieuw beleid!
Aalsmeer - In het gemeentehuis
begint vanavond, donderdag 26
mei, de tweewekelijkse bijeenkomst
van het Beraad en de Raad. De vergaderavond wordt gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis en
is openbaar. Het Beraad begint met
het vaststellen van het standplaatsen ventbeleid 2011.
In de gemeente zijn diverse plekken aangewezen waar verkoop van-

uit een kar of vanaf een kraam mag
plaatsvinden. In het nieuwe beleid stellen burgemeester en wethouders voor de standplaats in de
Hornmeer op te heffen, omdat deze plaats al zeker tien jaar niet meer
is ingenomen. In Nieuw-Oosteinde
is vraag naar een standplaatsmogelijkheid. In het nieuwe beleid is hiervoor een plaats aangewezen bij het
winkelcentrum. Om op het Raadhuisplein een standplaats in te ne-

“We hebben echt geweldige producties. Sommige zijn maar in acht
theaters in Nederland te bezoeken.
Uit Engeland bijvoorbeeld de British
Pop Invation en een Tribute aan Eric
Clapton, slechts een maand in Nederland. Bij ons op 28 oktober. Verder het sintprogramma met Jochem
van Gelder, Seth Gaaikema, het
Groot Niet te Vermijden, pianist Wibi
Soerjadi, de toneelvoorstellingen De
koningin van Parimaribo, Mama Tandoori en Oorlogswinter, muziek van
Ellen ten Damme, Rita Reys, Belle Pérez uit België, de Edwin Eversband, cabaretier Vincent Bijloo, met
kerst een concert van de Wolga Kozakken en heel bijzonder: Cirque
on Ice in de eerste week van januari. Een circusvoorstelling op een ijsvloer. Dat wordt echt geweldig.” Vanaf juni komt het complete programma op de website
www.crowntheateraalsmeer.nl
te
staan en kunnen boekingen gedaan
worden. Ook is een theaterboekje
in de maak. Het publiek zal uit heel
Nederland komen, weet René, maar
over parkeeroverlast maakt hij zich
geen zorgen. “De bezoekers arriveren via de Van Cleeffkade en rijden
de parkeergarage in. Hier kunnen
750 auto’s in. Echt, geloof me: Het
Crown Theater gaat Aalsmeer zeker
(weer) op de landelijke kaart zetten.”

Woensdag
30 december
Ook voor
al uw

feesten
partijen!
Laatsteenwerkdag

Keuken geopend
MET tot
DJ23.00 uur.
Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Dennis
Maarssen
Tel. 0297-388144
in het www.centennial.nu
Grand Café van Centennial
Aanvang 14.00 uur Toegang is gratis
1911 - 2011

U bent
dus van harte
welkom
100-jarig
bestaan

Het Burgerjaarverslag 2010 van Gemeente Aalsmeer is uit!
De highlights vindt u op de middenpagina’s van deze krant.
Kijk voor de volledige versie op www.aalsmeer.nl.

Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda

TNT
Ieder kind heeft recht
op bescherming.
Koop daarom nu
Unicef postzegels no. 1
met e 2,- extra voor Unicef

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

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

LETkrant
OP!
Geen
OntVanGen?

Vrijwilligers gezocht
Tot slot een oproep: Het bestuur van
de theaterstichting is op zoek naar
sponsors, denkt aan het oprichten
van een stichting Vrienden van en
is, ook heel belangrijk, op zoek naar
vrijwilligers. Er zijn diverse baantjes
beschikbaar. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar René Martijn via 0297-753680.
Door Jacqueline Kristelijn

I.v.m. Hemelvaartsdag
Bel vrijdag
komt
de krant vóór
1 dag
14.00
uuruit.
naar
eerder

Advertenties, kopij e.d.
0251-674433
moeten uiterlijk voor
en deze
wordtuuR
DINsDAg
12.00
danbinnen
nabezorgd.
zijn.

Op zoek naar
een baan?
Maak met ons een
afspraak voor een
intakegesprek.

men is steeds meer animo. De bestuurders stellen echter voor het
bij 1 plek te houden, de locatie nabij de gemeentebrug. Dit omdat deze plaats nog niet alle dagen bezet is. In het nieuwe beleid is ook
een passage opgenomen betreffende plaatsen voor autoruitschadebedrijven. Deze standplaatsen zijn
een relatief nieuw verschijnsel. Om
te voorkomen dat hier geen paal en
perk aan gesteld kan worden, zijn
er nu regels opgesteld. In december zijn naast de vaste standplaatsen ook aanvragen voor tijdelijke
kramen, voor oliebollen, maar ook
voor kersbomen. Voor de oliebollenstands was dit al netjes vastgelegd,
voor de verkoop van kerstbomen is
eveneens een passage opgenomen

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

in het nieuwe beleid. In het nieuwe
beleid is verder ook opgenomen dat
venten aan de Aalsmeerderweg niet
meer is toegestaan. De kramen met
bloemen en planten achten de bestuurders niet meer gewenst. Het
nieuwe standplaats- en ventbeleid
wordt later op de avond, in de vergadering van de Raad, vastgesteld.
Behandelstukken in het Beraad zijn
onteigening bestemmingsplan en
uitvoeringsplan Dorpshaven en projectplan bestemmingsplan Stommeer. Behandelstukken in de Raad,
die rond 21.15 uur aanvangt, zijn
naast het ventbeleid de jaarstukken
2010 en bestuursakkoord 20112015, beide toegelicht door burgemeester Litjens. De sluiting is gepland rond 22.00 uur.

Zoek je een VAKANTIEBAAN?
Kijk dan op
WWW.WERKENBIJLEVARHT.NL

Kijk voor een baan op
WWW.LEVARHT.COM

magazijnverkoop
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei

only/jack&jones/esprit

vero moda/edc/cars

voor kleine prijsjes!

5,- 10,95
15, 19,

op=op

Aalsmeer op landelijke kaart
“Allemaal topproducties die ook in
Carré en het de La Mar theater komen”, vertelt René met een trotse
blik. “We hebben ongelooflijk veel
moeten regelen, maar het is gelukt.
We bieden een brede mix van allerlei
programma’s. Ik ben er best trots op
dat we dat allemaal hebben kunnen
boeken. In het najaar vinden namelijk altijd de boekingen van de theaters plaats, in maart kwamen wij. We
hebben met de bureaus veel moeten passen en meten, schuiven in de
agenda’s, soms zelfs toestemming
van Carré moeten vragen, maar vanaf september staat Aalsmeer zeker

als landelijk theater op de kaart.” En
Crown Theater Aalsmeer gaat nog
meer bieden dan alleen voorstellingen. “We bieden een hele avond entertainment”, legt René uit. “Bij ons
kom je binnen, hangt je jas op en
bent uit. Naar een voorstelling, in
de pauzes een drankje drinken in
de Pianobar, het Grand Café of De
Club, die alle drie als foyers dienen,
en na afloop bijvoorbeeld nog heerlijk naborrelen in 7 Street, waar zeven cafés in verschillende stijlen geopend zullen zijn. Vooraf dineren behoort ook tot de mogelijkheid. Boven wordt een restaurant met acht
wereldkeukens, Japans, Grieks en
noem maar op, ingericht. In september gaat verder ook discotheek Club
Liberty open en de bedoeling is dat
een casino geopend wordt, maar
hiervoor moet de gemeente nog toestemming geven.”

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
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Big l aalsmeer | join fashion | WWW.Bigl.nl

troy 50527

Aalsmeer - Met de kinderen naar
de voorstelling Klein duimpje met
Geert Hoes, naar een concert van
De Kast, Slagerij van Kampen of
Laura Fygi, naar een theateravond
met Rick Engelkens en vrienden,
de toneelvoorstelling met Bram van
der Vlugt of naar de goochelshow
van Hans Kazan, het kan vanaf september allemaal binnen de grenzen
van deze gemeente, in Crown Theater Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Wie denkt dat het voormalige studiocomplex hier leeg staat en buiten gebruik is, heeft het mis, goed
mis. Het bruist in de Crown Studio’s
met regelmatig filmopnames en liveshows en vanaf september kan eenieder komen genieten van theater
met muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Eind vorig jaar bracht
René Martijn samen met OVA-leden
een bezoek aan het Crown complex.
De mooie ruimten, veelal nog geheel
ingericht, en de moderne, grote theaterzaal brachten hem op ideeën:
Waarom de theaterzaal met totaal
876 stoelen niet benutten? De politicus en inwoner ging in gesprek met
Huijbert Kralt van vastgoedmaatschappij De Raadt en kreeg medewerking. Er werd een stichting opgericht met René Martijn als voorzitter en Huijbert Kralt, Ruud Renting en Wijnand Mol als bestuursleden. Het team ging aan de slag, ging
in gesprek met zo’n vijftien impresario’s en heeft nu, twee maanden later, een compleet en gevarieerd programma met muziek, theater, cabaret en toneel, voor elk wat wils.
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sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Feestelij ke bingo Zonnebloem
Rijsenhout - Maandagmiddag 23
mei was er door de afdeling Rijsenhout en Burgerveen van de Zonnebloem een bingomiddag georganiseerd in dorpshuis de Reede. Er was
voor de gasten een enorme verrassing. Twee dames van de Christelijke Oranjevereniging Juliana uit Rijsenhout kwamen een cadeau brengen in de vorm van een enveloppe met een geldbedrag dat aan de

plaatselijke afdeling van de Zonnebloem werd geschonken. Het bestuur van de afdeling heeft er al een
mooie bestemming voor. In augustus wordt een uitstapje georganiseerd naar Luttelgeest.
De gasten van de Zonnebloem kunnen nu gratis mee en de dames van
de Oranjevereniging mogen ook
mee. Het werd weer een gezellige
middag.

KERKDIENSTEN

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst om 10u. met ds. D.J. de Lange uit Nijkerk.

Zondag 29 mei

St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Dienst zondag om 10.30u. dienst olv
parochianen mmv dames- en herenkoor.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dienst 10u. met Marco Wittenberg.
Crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. met Anton v/d Laak. Speciale
dienst voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Diensten 10u. en 16.30u.
vg. ds. W.J. Quist.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Dienst 10u. met br. Jan
Broere jr. Extra collecte: jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. P. Stolk uit H.I.
Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. Z. de Graaf, Katwijk. Organist: H. van Noort.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u.
ds. W. Dekker uit Oosterwolde.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van
Borsselenweg 116.Zondag 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst met spreker.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. P. Busstra uit Bunschoten en 18.30u. ds. F. Gerkema
uit Amersfoort.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof, woordcommunieviering, ds. M. van Zoelen. Zondag om
10.30u. Karmelkerk, dienst o.l.v. parochianen. Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst, vg. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 29 mei dienst met Dick
Schoon en pastor Jacob Spaans.
Orgel: Aja Leemans. Collecte voor
behoud van de kerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Dienst om 10u. met ds. F. Praamsma. Om 19.30u. Ff zingen.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 30 mei 20u.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Fietsen met OVAK
Aalsmeer - Donderdag 2 juni is de
maandelijkse fietstocht voor de leden van de OVAK. De rit gaat deze
keer richting Nieuwveen. De groep
vertrekt om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Waterlelie aan de
Dreef.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 1 juni is
er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en
ontmoeting in Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan.
Nellie de Geus is deze ochtend de
speciale gast. Zij komt vertellen
over Open Doors en over Christenen die vervolgd worden. Belangstellenden kunnen ondermeer meehelpen met het schrijven van kaarten aan deze mensen. Iedereen is
van harte welkom.
Natuurrondvaart
Op woensdag 8 juni ’s avonds vanaf
19.30 uur wordt door Oost-Inn een
natuurrondvaart georganiseerd onder leiding van Maarten Alderden.
De tocht gaat, bij goed weer, langs
seringenakkers en door natuurgebied Oosteinde. Inlichtingen en opgave, uiterlijk 1 juni, bij Henk Boor
via 0297-321636. De kosten zijn
2,50 euro per persoon inclusief consumptie. Meer informatie over deze
vaartocht en over Oost-Inn is te vinden op www.oosterkerk.info.

Katertj e Fabiyan
is weer thuis!
Aalsmeer - Fabiyan is terug. Zondag 22 mei gevonden door iemand
in Uithoorn! Liefst negen kilometer van huis was het katertje uit Kudelstaart. De kat werd slapend aangetroffen bij de Amstel. De vindster vertrouwde het niet, mede omdat het dier broodmager bleek. De
vindster heeft Fabiyan meegenomen naar huis, de dierenbescherming gebeld en gezamenlijk is gekeken op internet. De match was er
al snel en inmiddels is het katertje
weer thuis bij zijn baasjes en grote katerbroer. “Hij is vel over been,
maar leeft”, aldus de hele blije bazin.
Fabiyan is liefst vijf weken en twee
dagen vermist geweest.

Zaterdag ingebruikname
Rode Kruis AED speedboot
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 28 mei
om 14.00 uur zal de Rode Kruis/AED
speedboot bij Jachthaven Stenhuis in gebruik worden genomen.
Een wethouder van de gemeente
Aalsmeer zal de officiële te water lating en doop van de boot verrichten. Eerder dit jaar is in Aalsmeer
een AED project van start gegaan
waarbij vrijwilligers binnen 6 minuten na een oproep met een AED apparaat met een reanimatie kunnen
beginnen. Het Rode Kruis Aalsmeer
en Stichting AED Westeinder hebben vervolgens besloten een snelle
speedboot aan te schaffen om ook
de hulp te kunnen bieden als er op
de Westeinderplassen iets ernstigs
gebeurt. Half april is de boot afgeleverd en ligt voortaan bij jachthaven
Stenhuis aan het einde van de Uiterweg. Inmiddels is een groep van 18
Rode Kruis vrijwilligers met een zeer
gedegen opleiding op het gebied
van reanimaties en AED apparatuur al wekenlang aan het oefenen
en trainen om uit te kunnen rukken
als dat nodig is, want voor het besturen en bemannen van zo’n super
snelle boot is heel wat vereist. Niet
alleen de kunst van het sturen, maar
ook op het gebied van regels op het
water en communicatie met de politie, de brandweer en de ambulancediensten. Alles moet op elkaar afgestemd zijn. Het is de bedoeling dat
de boot tijdens drukke weekenden
en bij allerlei watersport evenementen op de Poel zal rondvaren. Door
zijn kleur en opbouw is de boot zeer
goed en duidelijk herkenbaar. Maar

als er een calamiteit is, dient er wel
alarm geslagen te worden via het
bekende 112 telefoonnummer. Die
112 centrale vraagt dan om locatie
gegevens, die overigens op de Poel
niet altijd herkenbaar zijn, en geeft
dat door aan het AED-team alsook
aan de andere hulpdiensten, zodat
er snel en efficiënt hulp kan worden geboden. Mocht het gaan om
hartfalen dan zal het AED team beginnen met de reanimatie totdat de
andere hulpdiensten aanwezig zijn.
De AED boot neemt dus geen taken over van de andere hulpdiensten. Om de locaties op de Westeinderplassen zo goed mogelijk te kunnen aanduiden zal het AED team in
de komende weken aan alle langsvarende boten en mensen op de eilandjes pamfletten uitdelen om duidelijk te maken hoe men een alarmering moet doen (door 112 te bellen) en dat er in het Westeinder Magazine, een gratis tijdschrift dat bij
elke jachthaven en watersportwinkels en op vele andere plekken af
te halen is, een gedetailleerde kaart
staat van de Westeinderplassen.
Maar uiteraard kan men ook de coordinaten doorgeven als men beschikt over een GPS of een mobiele
telefoon met die functie. Meer weten over de AED boot of wilt u bij de
tewaterlating aanwezig zijn? Iedereen is aanstaande zaterdag 28 mei
om 14.00 uur van harte welkom bij
Jachthaven Stenhuis. De organisatoren verzoekt de bezoekers zoveel
mogelijk op de fiets te komen, omdat parkeerruimte beperkt is.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Bakboordstraat, in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater
met een beetje wit.
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty, een lapjespoes met veel wit.
Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit
puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.
- Weteringplantsoen: Otto, een magere rood gecastreerde kater van
16 jaar oud met blauw bandje om. Heeft in rechteroog naast pupil
een zwarte stip.
- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren.
Snuf is tam.
- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een lichtblauw bandje.
Gevonden:
- Noordpolderweg: Wit, jong katje met grijze vlekken.
- Bachlaan: Zwart/roest bruine kat met witte bef en witte rechter
achterpoot. Heeft een zwarte streep over zijn rug en een pluimstaart.
- Legmeerdijk bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje op
de borst.
- Jupiterstraat: Wit konijntje, Pooltje.
- N231 Noord-Zuid route: Rood/oranje gestreepte poes met wit
befje. Heeft een rood leren bandje om en een zwart vlooienbandje.
Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren.
- Puppies. Kruising Labrador en Rhodesian ridgeback. Een kortharige middelgrote hond. Deze hondjes zijn lief voor kinderen en kunnen bij katten. Zijn 17 februari geboren.

Vrijwilligers zijn meer dan welkom

Dringend boten gezocht voor
Dag van j e Leven botentocht
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven is dringend op zoek naar booteigenaren, die mee willen doen met
de jaarlijkse botendag, waarbij verstandelijk en meervoudig gehandicapten te gast zijn. Dit evenement
wordt zaterdag 18 juni georganiseerd en is altijd een feestelijk gebeuren. Het is de bedoeling dat de
booteigenaren voor een paar uurtjes gastheer of gastvrouw zijn op
hun eigen boot voor een vaartochtje op de Westeinderplassen, met
aan boord één of meer gehandicapten vergezeld door ouders of
begeleiders. De tocht start en eindigt bij jachthaven Kempers in Leimuiden, aan de Herenweg. De gasten en booteigenaren worden vanaf 10.00 uur ontvangen met een
drankje en muziek. Vanaf 10.45 uur
gaan de gasten aan boord voor een
vaartocht van een paar uur over de
Westeinderplassen en de Ringvaart.
De tocht wordt vanaf 13.00 uur op
de parkeerplaats van Kempers Princesse paviljoen feestelijk afgesloten
met muziek en artiesten.
Op dit moment zijn er nog te weinig
boten om alle gehandicapten een
plaatsje aan boord te kunnen geven en het zou jammer zijn als deze

mensen teleurgesteld moeten worden. Dus heeft u een boot en wil u
iets voor de gehandicapte medemens betekenen? Vaar dan mee op
18 juni! Tevens is Stichting Dag van
je Leven hard op zoek naar mensen
die een paar uurtjes mee willen helpen die dag. Zo is er hulp nodig achter de bar en in de haven bij het aan
en van boord helpen van de gasten.
Aanmelden kan via www.dagvanjeleven.org, email info@dagvanjeleven.org of telefonisch op nummer
06-12393458.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 juni houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur, de toegang
is gratis en de koffie en thee staan
klaar.
Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Iedereen is van harte welkom en neem gerust nog iemand mee!

Beeldje voor Miep Winters-van Wissen

Missionaire werkgroep
van St. Jan veertig j aar
Kudelstaart - Afgelopen zondag
bestond de Missionaire werkgroep
van Kudelstaart veertig jaar. Dit is
gevierd tijdens de liturgie die in het
teken stond van Missie toen en nu.
Aan het einde was er nog een extra verrassing. Miep Winters-van
Wissen werd naar voren gevraagd.
Vanaf de oprichting is zij bij deze
werkgroep betrokken geweest. Jarenlang als secretaresse; de laatste
jaren doet ze het wat rustiger aan,
de jaren gaan wat tellen. Bijna de
helft van haar 85-jarig leven was zij

er voor allerlei projecten in de ontwikkelingslanden. Miep kreeg een
beeldje van St.Jan aangeboden voor
haar werk, niet alleen voor de missie, maar voor ook nog veel andere activiteiten. Een deel heeft ze in
verband met haar leeftijd, inmiddels
gestopt, maar missie houdt haar
hart.
En ze is blij dat inmiddels één jongere van de parochie het ontwikkelingswerk net zo’n groot hart toedraagt als zij. Deze jongen loopt momenteel stage in Malawi.
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Zondagmiddag concert M. Busstra

Vrijdag in Bacchus: Duel
Zuid-Afrikaanse gitaristen

Aalsmeer - Vrijdagavond 27 mei
begint de zomer als twee Zuid Amerikaanse gitaristen met hun warme
klanken de Bacchus atmosfeer in
vuur en vlam gaan zetten. Bacchus
is zeer vereerd de geweldige muzikanten Hernan Ruiz en Daniel Tato
Moraes te mogen ontvangen! Daniel was dit seizoen al een keer in
Bacchus te zien als gitarist van Deborah Carter en maakte toen zeer
veel indruk. Oorspronkelijk komt
hij uit Uruguay, maar woont al weer
enige jaren in Amsterdam waar hij
aan het conservatorium heeft gestudeerd. Hernan Ruiz is in Argentinië,
geboren. Hij heeft aan de Conservatorio Nacional Lopez Buchardo en
het conservatorium Francisco Canaro gestudeerd. Hernan is op tournee
geweest met diverse grootheden uit
de Argentijnse muziek, zoals Gustavo Leguizamon, Litto Nebbia, Amelita Baltar, Juan Pablo Dobal, Leonardo Amuedo. Vrijdagavond zullen de mannen op de akoestische
gitaar hun duel uitvechten op het
snijvlak van flamenco, jazz en funk.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 21.00 uur.
Aanvang concert vanaf 21.30 uur.
Entree: Uw gift
Let op: Het optreden zaterdag 28
mei door Vincent Geers is afgelast
vanwege ziekte.

Zondagmiddag 29 mei funk en jazz
met Marnix Busstra in Bacchus. De
van oorsprong Aalsmeerse gitarist
en componist Marnix Busstra heeft
al vele malen opgetreden in de jazzserie van Bacchus. Dit deed hij met
zijn eigen bands, zoals het Marnix
Busstra 4-tet, Marnix Busstra’s Second Vision of de Buzz Bros Band,
bands die stuk voor stuk zijn composities speelden. Nu begint hij met
een nieuw initiatief, een reeks concerten die twee maal per jaar zullen gaan plaatsvinden in Bacchus,
onder de naam: Marnix Busstra
& Friends, Buzz Improvisations. In
deze concerten zal hij telkens met
door hem uitgekozen collega muzikanten een uniek optreden verzorgen, wat enkel en alleen in Bacchus plaatsvindt. Uitgangspunt is
het zoeken naar het muzikale avontuur in allerlei vormen. Dit tweede
concert staat in het teken van een
van de grote inspiratiebronnen van
Marnix, meestergitarist John Scofield. Met hem spelen deze zondag
toetsenist Eric van de Bovenkamp,
bassist Norbert Sollewijn Gelpke en
drummer Mark Stoop. Let op: Het
betreft een middagconcert. Zondag
aanvang 15.30 uur. Bacchus in de
Gerberastraat is geopend deze dag
van 15.00 tot 19.00 uur. De toegang
is gratis.

Blauwe gloed op Raadhuisplein?

Benefiet Dresscode@Blue
zaterdag met bekende dj’s
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei vanaf 20.00 uur beleeft Aalsmeer een
primeur met Dresscode@Blue. Alles en iedereen staat op deze benefiet muziekavond op het Raadhuisplein in het teken van ‘blauw’
. Dat is namelijk de huiskleur van
Fight cancer, het goede doel waar
het allemaal om gaat. Top dj’s als
The Flexican, DJ Raymundo, DJ
Roog en Misja Helsloot treden belangeloos op, naast lokale dj’s als
DJ Chillz, DJ Nista en Francklin McKoy. Organisator Stichting Fight
Cancer Aalsmeer hoopt dat zoveel
mogelijk bezoekers die avond iets
blauws aantrekken. Dresscode@
Blue belooft een succes te worden
en er wordt druk getwitterd over het
feest. “Play on 28 may in Aalsmeer
#dresscodeblue #Fightcancer_kwf,
heb er zin in !!!” laat Misja Helsloot
in een tweet aan zijn volgers weten.
Fietsend of lopend
Harold Ofman, initiatiefnemer en
mede-organisator: “Na een lange
en gedegen voorbereiding zijn we
er helemaal klaar voor! Om parkeerproblemen te voorkomen raden we
iedereen aan om zoveel mogelijk op
de fiets of lopend naar het Raad-

huisplein te komen. Je fiets kun je
kwijt in de speciale fietsenstalling
voor het gemeentehuis. Denk er wel
aan om je fiets na afloop (01.00 uur)
meteen weer mee te nemen. Alle fietsen, die er om 02.00 uur nog
staan, zullen worden verwijderd.”
Toegangskaarten à 15 euro (aan de
kassa 17,50) zijn tot zaterdag 12.00
uur te koop bij één van de zes voorverkoopadressen: Foto De Boer
Zijdstraat, Gall & Gall Kudelstaart,
Hartelust Oosteinderweg, Intersport
Duo Aalsmeer Ophelialaan, café Joppe Weteringstraat en kapsalon Meijer Dorpsstraat. Het (eventuele) restant aan toegangsbewijzen wordt vanaf 18.00 uur verkocht aan de kassa op het festivalterrein. Kaarten van te voren kopen
bespaart wachttijd bij de kassa, zie
ook: www.dresscodeblue.nl
Strijd tegen kanker
Fight Cancer is een jong en inspirerend label van KWF Kankerbestrijding voor fondsenwerving voor kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenondersteuning. Fight Cancer
spreekt vooral mensen aan die in
actie willen komen voor de strijd tegen kanker. www.fightcancer.nl

Komedie dit weekend nog te zien!

Lachen om ‘Bed-Kwartet’
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
had toneelvereniging Kudelstaart
de première van de komedie BedKwartet. Na maanden van repeteren, konden de spelers voor het
eerst het publiek laten zien wat ze
onder leiding van regisseur Hans
Koekkoek gerepeteerd hadden. De
komedie gaat over het echtpaar
Ernst en Delia (gespeeld door Wim
Zandvliet en Annelies Oncken), over
het echtpaar Maik en Kate (gespeeld door Jitse Krenn en Monique
Mantel), over het echtpaar Jane en
Nick (gespeeld door Peter Schenkius en Liesbeth Zeldenthuis) en het
jonge stel Danny en zijn neurotische
Susannah (gespeeld door Nick Janmaat en Merel Meijer). Ernst en Delia vieren hun 42ste trouwdag. Ernst
maakt zich druk om een lekke dakgoot terwijl Delia zich eigenlijk alleen maar druk maakt om haar uiterlijk. Maik en Kate zijn net verhuisd en geven ter ere daarvan een

groot feest. Al hun vrienden en kennissen zijn hierbij uitgenodigd. Maik
heeft twee linkerhanden en Kate vindt alles maar goed. Jane en
Nick die ook op het feest uitgenodigd zijn, hebben zo hun eigen problemen. Of dit huwelijk lang stand
zal houden, is nog maar de vraag.
En als Susannah haar eigen man op
het feest van Maik en Kate iemand
anders ziet zoenen, gaat ze kompleet door het lint. Als dit allemaal
maar goed afloopt. En of het goed
afloopt kunt u vanavond (donderdag 26), vrijdag 27 en zaterdag 28
mei nog komen bekijken. Kaarten à
10 euro zijn te koop bij bij Gall & Gall
te Kudelstaart, telefonisch te bestellen bij Lia Bon via 06-22410451 en,
indien nog voorradig, verkrijgbaar
aan de zaal.
De voorstellingen zijn te zien in De
Oude Veiling in de Marktstraat en
beginnen om 20.15 uur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.

Tante Truus vrijdag open!
Aalsmeer - Feestcafé Tante Truus
opent aanstaande vrijdag 27 mei
haar deuren voor een gezellige Amsterdamse avond. Iedereen vanaf 18
jaar is van harte welkom om mee te
komen zingen met liedjes van Andre
Hazes, Wolter Kroes, Frans Duijts en
andere bekende zangers en zangeressen uit de hoofdstad. En feestcafé Tante Truus biedt aanstaande vrijdag nog iets extra’s. Bezoekers worden uitgenodigd mee te doen met

Muziek/Toneel
Donderdag 26 mei:
* Voorronde dj-contest voor Summer Dance Party in N201, Zwarteweg vanaf 20u.
26, 27 en 28 mei:
* Toneelvereniging Kudelstaart
speelt komedie ‘Bed Kwartet’ In Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang
donderdag, vrijdag en zaterdag
20.15u. Zaal open v/a 19.30u.
Vrijdag 27 mei:
* Praamavond met dj Marco in café
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Amsterdamse avond in feestcafé
Tante Truus (Bon Ami, Dreef) van 21
tot 02u. Voor 18+
* Duel Zuid-Amerikaanse gitaristen
Herman Ruiz en Daniel Tato Morres
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Rockbands Deanmore en Orange Maplewood in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 21u.
Zaterdag 28 mei:
* Dresscode Blue Moves You met
DJ’s Roog, Flexican, Misja Helsloot
en Raymundo op Raadhuisplein van
20 tot 01u.
* Dresscode Blue after party in café
Joppe, Weteringstraat met DJ’s Chillz, Francklin McKoy en Jamsquad
vanaf 01u.
* DJ’s Nista en Delicious in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 23.30u. Van
16 tot 19u. estafettemiddag met
gastdj’s Bonnie en Nicky. Kidsboetclub geopend.
Zondag 29 mei:
* Funk en jazz met Marnix Busstra
en band in Bacchus, Gerberastraat.
Aanvang: 15.30u.
Vrijdag 3 juni:
* Concert Mandskor Kolding uit Denemarken met Con Amore in Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.
Zaterdag 4 juni:
* Feest met Jan Leliveld en Glennis
Grace in Crown Studio’s, Van Cleeffkade. Ook optredens van Ruby van
Urk en DJ Kees Markman. V/a 20u.
Exposities
28 en 29 mei:
* Historische Tuin open. Ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar
brandweer Aalsmeer’ in Historisch
Centrum. Zaterdag om 15u. veiling.
* Radiozendweekend in luchtoorlog en verzetsmuseum Crash in
fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460.
Open zaterdag en zondag 11-16u.
Vanaf 29 mei:
* Nieuwe zomerexpositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous
Terre, Kudelstaartseweg, tegenover
watertoren. Open iedere zaterdag
en zondag 13-17u. T/m 12 juni tevens rondreizende glastententoonstelling in Sous Terre.

Tot en met 12 juni:
* Jubileum expositie Aalsmeerse
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoeken iedere dinsdag 14-16ul, zaterdag 14-17u. en zondag 11.30-14u.
Tot en met 19 juni:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse
kunstenaars in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag tot
en met zondag 14-17u.
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van
basisscholen met thema ‘Water’
op Kinderkunstzolder in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
4 en 5 juni:
* Huiskamermuseum Janna van Zon
met Mokumcollectie open. Zaterdag en zondag 12-17u. Adres: Van
Cleeffkade 12a.
Diversen
Donderdag 26 mei:
* Sjoelcompetitie in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 20u.
Vrijdag 27 mei:
* Feest 40 jaar de Binding, Zijdstraat
53. Opening 16.45u. met disco, films
en optreden Bindingkoor.
Zaterdag 28 mei:
* Energiemarkt met diverse activiteiten in en rond het gemeentehuis,
Drie Kolommenplein, 11-16u.
* Dag van de Bouw, traject nieuwe
N201 open. Van 10 tot 16u. Melden
bij Alliance aan Aalsmeerderweg.
* Koppeltoernooi bij dartclub Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Woensdag 1 juni:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie in de Spil, Bilderdammerweg, Kudelstaart vanaf 10u.
* Buitenspeeldag voor jeugd in Gr.
Willemlaan en Proosdijstraat, Kudelstaart van 14 tot 16u.
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat
vanaf 19.30u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe,
Weteringstraat.
Donderdag 2 juni:
* Fietstocht OVAK. Start: 13.30u. bij
zwembad aan Dreef.
Zaterdag 4 juni:
* Open dag bij de brandweer. Kazerne Zwarteweg, 11-16u.
Vergaderingen
Donderdag 26 mei:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Maandag 30 mei:
* Vergadering wijkraad De Dorper
in De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Maandag 6 juni:
* Inloopavond over bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer in burgerzaal, gemeentehuis, 20-22u.

STAGE
MUSIC SHOP
Orange Maplewood en Deanmoore

Experimentele rockbands
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - Vrijdag 27 mei gaat het
weer knallen in de N201 met Orange Maplewood en Deanmoore. Het
belooft een rockende avond te worden, zeker een kijkje waard! Orange Maplewood bestaat uit vier heren uit het Oosten des lands, die
twee jaar geleden besloten maar
eens een band te beginnen. Dit was
meteen een groot succes. De heren
hebben inmiddels veel optredens en
prijzen op hun naam staan. Ze hebben onder andere in de finale van
Emergenza gestaan, zijn te gast geweest bij 3FM en stonden eind april
nog op Paaspop. Veel invloeden van
ondermeer Queens Of The Stone
Age en De Staat zijn terug te vinden
in de muziek, maar ook The Doors
en Lep Zeppelin komen zeker in de
nummers terug. Deanmoore is opgericht in 2007, te Lichtenvoorde.

Het begon als een klein emo bandje,
maar ontwikkelde zich langzamerhand naar een wat meer experimenteel genre. Inmiddels, na veel ontwikkelingen, maken ze keiharde, experimentele rock. Na twee EP’s uitgebracht te hebben is in april eindelijk ook hun eerste album ‘Caught In
The Moment’ uitgebracht. De N201
aan de Zwarteweg is vrijdag open
vanaf 21.00 uur, de entree is 3 euro.
Vrijdag 10 juni Luilaknacht
Vorig jaar kon de Luilaknacht vanwege de uitgelopen verbouwing helaas niet doorgaan, maar dit jaar is
het op 10 juni weer groot feest in
de N201 met optredens van diverse
vette bands, midnight barbecue en
kamperen in het weiland naast de
N201! Meer info is te vinden op internet: www.n201.nl

PrOfESSIOnElE

nIEUWE lAdInG
UkElElE’S bInnEn!!

GITAArkAbElS
3M: o 8,95 6M: o 11,95

klASSIEkE GITAAr
(MAT GElAkT) o 65,-

YAMAHA blOkflUITEn
o 10,-

OOk bInnEn:

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Met winnaar Summer Dance 2010

DJ battle in café de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
28 mei komen de DJ’s Nista, Delicious en Re-beat (winnaar summerdance 2010) battelen met elkaar in
café de Praam in de Zijdstraat. Het
wordt een spannend avondje met
de beste housebeats. De battle begint om half twaalf en gaat door tot
in de late uurtjes. Uiteraard is de entree geheel gratis.
Laatste kidsboetclub voor zomer
In de middag komen Nicky en Bonnie draaien. Na het succes van de
vorige keer komen zij de Praam nog
een keer op zijn kop zetten. Bonnie en Nick draaien van vier tot zeven en misschien zelfs wel wat langer. Van vier tot zeven is ook de laatste keer de kidsboetclub voor de zo-

merstop. De Kidsboetclub is dan
gesloten tot na de feestweek
Sjoelen en DJ Marco
Vanavond, donderdag 26 mei, gaat
het ook weer gezellig worden, het is
de laatste sjoelavond voor de zomerstop. Kom gezellig langs en moedig
de teams aan. Aanvang is 20.00 uur.
Vrijdagavond 27 mei gaat DJ Marco
de bezoekers tot in de late uurtjes
laten swingen. Vanaf 22.00 uur is iedereen van harte welkom.
Volgende week donderdag 2 juni wordt ook weer een Praamavond om niet snel te vergeten. Het
is deze dag Hemelvaart en in de
avond komt DJ Jochem van Leeuwen draaien. De entree is ook deze avond gratis.

de Tante Truus quiz. Hoeveel weet
jij van Tante Truus? Zin een hilarisch
gezellige avond, dan zeker op naar
de Dreef 5 (Bon Ami). Het feestcafé
is geopend van 21.00 tot 02.00 uur.

Motoren, bluesmuziek en gezelligheid

Ook aanraders: Vrijdag 10 juni meezingers uit Volendam, vrijdag 24 juni hits van toen en vrijdag 8 juli weer
een Amsterdamse avond. De toegang is gratis. Meer informatie op
www.fctantetruus.nl.

Leimuiderbrug - zondag 29 mei is
weer de jaarlijkse Harley meeting bij
café Ruimzicht aan de Leimuiderdijk 377. Het evenement draait, net
als voorgaande jaren, om motoren,
bluesmuziek en gezelligheid. Dit

Harley meeting zondag!
jaar wordt dit geheel muzikaal omlijst door de The Royal 4. Het optreden van deze band begint om 13.30
uur. Iedereen met een mooie bike
en/of een goed humeur heet eigenaar Rooie Kees van harte welkom
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officiële mededelingen
geWijzigde openstelling

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 7 en 21 juni 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

• Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is op 31 mei
gesloten:
Op 31 mei 2011 is het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg gesloten in de gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn. Tevens is het telefonisch spreekuur
op deze dagen ook gesloten.
geWijzigde openstelling
Het gemeentehuis is op de volgende data de gehele
dag gesloten:
• Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 3 juni
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de vergunning verleend voor:
• Dresscode Blue op het Raadhuisplein
van 20.00-01.00 uur op 28 mei 2011;
• Multisupply zwemloop op de Dreef
van 08.00-10.00 op 28 mei 2011;
• Aalsmeer Roest Niet bij The Beach
van 08.00-22.00 uur op 5 juni 2011;
• Junior Pramenrace bij Stokkeland
van 12.00-17.00 uur op 25 juni 2011;
• 5-kmloop in het Hornmeerpark
van 10.00-13.00 uur op 3 juli 2011.
• Summer Dance Party van 12.00-01.00 uur op 9 juli 2011;
• Verjaardagsfeest bij Sweelinckstraat 58
van 16.00-23.00 uur op 16 juli 2011.
Datum verzending vergunning 25 mei 2011
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 282, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Boomgaard 101, het bouwen van een dakterras;
• Dorpsstraat 99, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Graaf Willemlaan 14, het verwijderen van asbest;
• Hornweg 316, het wijzigen van het gebruik;
• Margrietstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Seringenpark 10, het verwijderen van asbest;
• Stommeerkade, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Stommeerweg 56, het vergroten van de woning,
het plaatsen van een brug en het aanleggen van een
in- of uitrit;
• Zeemanhof 14, het plaatsen van een dakkapel;
• Zijdstraat 77a+b, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Dorpshaven Noord, het uitbreiden van het LD gasnet;
• Hornweg 248, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Rietwijkeroordweg 37, het aanleggen van een tijdelijke
uitrit.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 mei 2011.
Aalsmeerderweg 167, het vergroten van de woning;
• Dorpsstraat 99, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dotterbloemweg 25, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Jac. P. Thijsselaan 51, het vergroten van de schuur;
• Jac. P. Thijsselaan 55, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Machineweg 302c en 304, het slopen van meerdere
gebouwen;
• Rietwijkeroordweg, het aanleggen van kabels
en leidingen;
• Uiterweg 245 zmhs, het uitbreiden van een zomerhuisje
en het aanbrengen van een kelder;
• Willem-Alexanderstraat, het aanleggen van kabels
en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 26 mei 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
Week 21
t/m 29 mei Bekendmaking Besluit financiële
tegemoetkomingen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning van G2,
het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
2011 (versie 2);
t/m 1 juni Jaarverslag 2010 klachtenadviescommissie
Gemeente Aalsmeer;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Koninginnefeest,
Raadhuisplein op 30 april 2011;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart
van 7 op 8 mei, en van 20 op 21 mei 2011 tot
02.00 uur;
t/m 2 juni Ontheffing sluitingstijd: luilaknacht
Jongerencentrum N201 van 10 op 11 juni 2011
van 18.00-08.00 uur, na 03.00 uur mogen er
geen bezoekers meer worden toegelaten;
t/m 2 juni Evenementenvergunning: Organisatie
Avondvierdaagse Kudelstaart, wandelavondvierdaagse Kudelstaart van 20 t/m 23
juni 2011;

t/m 2 juni Standplaatsvergunning: bij winkelcentrum
Kudelstaart, de verkoop van zuivel op vrijdag;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen G. den
Hertoglaan, 4 mei 2011 tussen 14.00-16.00
uur t.b.v. onthulling gedenkteken;
t/m 3 juni Verkeersmaatregel: stremmen Schoolstraat,
14 mei 2011 tussen 09.00-13.00 uur tbv
hijswerkzaamheden;
t/m 3 juni Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, tijdens
Koninginnedag;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning: Snackbareethuis “De Ruif”, Kudelstaartseweg 261-B;
t/m 3 juni Exploitatie- en terrasvergunning:
“De Carnivoor”, Ophelialaan 102;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Wandelavondvierdaagse Aalsmeer van 6 t/m 9 juni 2011;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue G.
den Hertoglaan/H. Buismalaan op 18 juni
2011 van 16.00-23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Buurtbarbecue
Sportlaan op 9 juli 2011 van 16.00-23.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Jordaanse avond,
Ophelialaan op 16 juli 2011 van 20.00-01.00
uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Triathlon Aalsmeer,
Hornmeer op 28 augustus 2011 van
09.00-16.00 uur;
t/m 9 juni Evenementenvergunning: Feestweek, Praamplein van 4 september t/m 11 september 2011;
t/m 14 juni Koninklijk besluit tot gedeeltelijke goedkeuring
onteigeningsbesluit “Dorpshaven”;
t/m 15 juni Exploitatie- en terrasvergunning: “De Stoute
Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 15 juni Plattegrondbesluit marktterrein;
t/m 24 juni Kennisgeving besluit wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
t/m 29 juni Horecavergunning: sportkantine
“De Waterlelie”, Dreef 7;
t/m 29 juni De Stoute Schoen”, Kudelstaartseweg 222;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Dresscode Blue op
het Raadhuisplein van 20.00-01.00 uur op 28
mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Multisupply
zwemloop op de Dreef van 08.00-10.00 op 28
mei 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Aalsmeer Roest Niet
bij The Beach van 08.00-22.00 uur op 5 juni
2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Junior Pramenrace
bij Stokkeland van 12.00-17.00 uur op 25 juni
2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: 5-kmloop in het
Hornmeerpark van 10.00-13.00 uur op 3 juli
2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Summer Dance Party
van 12.00–01.00 uur op 9 juli 2011;
t/m 7 juli Evenementenvergunning: Verjaardagsfeest bij
Sweelinckstraat 58 van 16.00–23.00 uur op 16
juli 2011.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 24 juni 2011
• Oosteinderweg 215, monument, het aanbrengen van geluidsisolatie.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Gemeenten stellen nieuwe
clusterindeling CROS voor

Twitterfiets in Aalsmeer
Aalsmeer - De Twitterfiets is in het
bezit geweest van menig bekende
Nederlander. Onder andere Simon
Keizer, Xander de Buisonjé, Frits
Wester, Guido Weijers en Arie Slob
hebben al op de opvallende tweewieler gereden. Van 27 mei tot 6 juni
gaat wethouder duurzaamheid Ulla
Eurich toeren op deze Twitterfiets.
Wethouder Eurich: “Voor kleine afstanden is de fiets een ideaal vervoermiddel. Het is goed voor het milieu en je hoeft niet te zoeken naar
een parkeerplek.” De wethouder is
te volgen op @ullaeurich.
De Twitterfiets is een opvallende
oranje fiets. Geen fiets die kan twitteren, maar eentje waarover getwitterd kan worden. Elke week worden
er één of twee Twitterfietsen uitgeleend aan mensen die actief zijn op
Twitter. Deze week krijgt wethouder

Eurich het rijwiel en zij doet verslag
van haar belevenissen op deze fiets.
De keuze om de fiets te pakken kan
natuurlijk afwijken, zolang het maar
een bewuste keuze is. Meer informatie over de Twitterfiets is te vinden op www.heelnederlandfietst.nl.
De Twitterfiets maakt deel uit van de
campagne ‘Met Belgerinkel naar de
winkel.’ De stickeractie, die tot zaterdag 11 juni duurt, stimuleert het
doen van kleine boodschappen op
de fiets. Iedereen die in de campagneperiode op de fiets een aankoop
doet bij een deelnemende winkelier
ontvangt een sticker op een speciale spaarkaart. Mensen die een volle
spaarkaart inleveren bij één van de
deelnemende winkeliers doen mee
aan een verloting van leuke prijzen.
Meer informatie op www.aalsmeer.
nl/belgerinkel.

Aalsmeer - De gemeenten
Aalsmeer, Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem, Nieuwkoop en
Stichtse Vecht willen samen cluster Zuid gaan vormen binnen CROS,
de Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Schiphol. Tijdens de plenaire vergadering van de CROS op
23 juni zal het voorstel voor de herindeling van Cluster Zuid worden
behandeld. Op dit moment vormen
de gemeenten Aalsmeer en Kaag en
Braassem samen het cluster Zuid.
De gemeenten Alphen aan den Rijn,
Nieuwkoop en Stichtse Vecht zitten
met de gemeenten Uithoorn en Hilversum in het cluster Zuidoost. Ondanks de goede samenwerking binnen deze clusters, hebben de gemeenten gezamenlijk besloten een
herindeling voor te stellen. Dit houdt
in dat de gemeenten Aalsmeer,
Kaag en Braassem, Alphen aan de
Rijn, Nieuwkoop en Stichtse Vecht
gezamenlijk het nieuwe cluster Zuid
zullen vormen. Het cluster Zuidoost
zal uit de gemeenten Uithoorn en
Hilversum blijven bestaan. Volgens
de gemeenten ligt deze indeling
meer voor de hand. De clusterindeling is namelijk gebaseerd op de
aard van de overlast van vliegbewegingen en de geografische ligging.
Vertegenwoordig in g
Per cluster worden maximaal twee
personen afgevaardigd om deel te

nemen aan de plenaire CROS vergaderingen: een bestuurder en een
bewonersvertegenwoordiger
van
een van de andere gemeenten binnen het cluster. De gemeenten binnen het nieuwe cluster hebben hun
vertrouwen uitgesproken in wethouder Ulla Eurich van de gemeente Aalsmeer als clustervertegenwoordiger. Haar plaatsvervanger is
wethouder Jan Uit den Boogaard
van de gemeente Kaag en Braassem. De bewoners worden vertegenwoordigd door de heer Jan Ende uit Nieuwkoop. Zijn plaatsvervanger is de heer Eduard Heijers uit
Alphen aan den Rijn. Wethouder Ulla Eurich: “Het is belangrijk dat we
sterk vertegenwoordigd zijn in de
CROS. Met deze nieuwe cluster indeling maken we een belangrijke stap naar een krachtige samenwerking.” CROS is het onafhankelijke overleg- en adviesorgaan waarin
bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen vertegenwoordigd zijn.
De CROS overlegt onder andere
over geluidhinder en externe veiligheid. Het doel is om de belangen
van alle deelnemers te behartigen.
Enerzijds betekent dit het stimuleren van de ontwikkeling van luchthaven Schiphol als mainport. Anderzijds betekent dit om zoveel mogelijk de hinder voor de omwonenden van Schiphol te beperken.

Blij verraste 300ste volgster
gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Het Twitter-account
van de gemeente Aalsmeer is de
grens van 300 volgers voorbij. Afgelopen maandag 23 mei is de
300ste volgster Elly Reurekas bij
haar huis verrast met een boeket en
de iPod shuffle. De gemeente vindt
het belangrijk dat de inwoners van
Aalsmeer via alle kanalen op de

hoogte worden gehouden over wat
er in de gemeente gebeurt. Ook
bedrijven en mensen van buitenaf
kunnen de gemeente Aalsmeer volgen. Op het Twitter-account worden
nieuwsberichten, vacatures en het
weekblog van burgemeester Litjens
geplaatst. Wilt u ook volger worden?
Dat kan via @Aalsmeer_NL.
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dag gezamenlijke repetitie de sterren van de hemel.
Op professioneel niveau werden
onder andere Caravan van Duke Ellington, de muziek van de televisie
serie Floris en the Mask of Zorro ten
gehore gebracht. Terecht werden
de enthousiaste musici onthaald op
een ovatie. Dit optreden was een
mooi voorbeeld van de doelstellingen van de Week van de Amateurkunst: Het zichtbaar maken van de
amateurkunstenaars en hun kwaliteiten, het tot stand brengen van
nieuwe samenwerking en elkaar inspireren.

Inspirerende afsluiting van
Week van Amateurkunst
Aalsmeer - In de Burgerzaal van
het Aalsmeerse gemeentehuis vond
zaterdag 21 mei de afsluiting plaats
van de eerste Week van de Amateurkunst (WAK).
Tussen 15.00 en 18.00 uur konden
deelnemers en bezoekers genieten
van verschillende optredens en van
presentaties van de activiteiten die
de hele week in de WAK plaatsvonden.
Foto’s van diverse WAK activiteiten
uit de gehele regio werden getoond
in een doorlopende caroussel, de
resultaten van de fotoworkshop, georganiseerd door Bacchus, waren te
zien en het gemeenschappelijk verhaal, geschreven door bezoekers
van het Boekhuis werd voorgelezen.

Uitlaatklep
Dat is ook wat de Aalsmeerse cultuurwethouder Gertjan van der
Hoeven in zijn speech ter afsluiting van de WAK memoreerde: “Het
draait in ons cultuurbeleid om kunst
voor en door Aalsmeerders. Kunst is
een uiting van gevoelens, talent of
een uitlaatklep, maar bovenal ook

van waarde als een samenbindende
factor in de lokale gemeenschap.”
De wethouder sloot af met dank en
complimenten aan al diegenen die
tijd en energie hebben gestoken in
de WAK en vroeg een groot applaus
voor de vrijwilligers en voor de coördinatie van de WAK door Kunstencentrum De Hint. De wethouder,
die zelf ook aan diverse activiteiten
heeft meegedaan, sprak de wens uit
dat deze WAK tot veel nieuwe ideeen leidt voor de WAK van 2012. In
totaal zijn in Aalsmeer, Uithoorn en
De Ronde Venen bijna tachtig WAKactiviteiten georganiseerd door zo’n
honderd organisaties, verenigingen
en individuele personen. Van openbare repetities tot optredens, kunstroutes en workshops.
De WAK had niet kunnen plaatsvinden zonder de inzet van velen, maar
ook zeker niet zonder de financiële
steun van fondsen en sponsoren en
gemeenten. Volgend jaar is er weer
een WAK, van 2 tot en met 9 juni.

Hoog niveau
Natuurlijk was er ook veel muziek:
het Wereldmuziekkoor Passion uit
Uithoorn, Sonority en het Smartlappenkoor uit Aalsmeer illustreerden het aanwezig zangtalent in deze gemeenten. De dag werd afgesloten door een swingend op treden
van De Hint Bigband. Zeer geslaagd
en van hoog niveau mag het resultaat van het Play In-orkest, onder de
geweldige en inspirerende leiding
van Lucienne de Valk, worden genoemd. Leden van Sursum Corda,
de Aalsmeerse Harmonie en Flora
uit Aalsmeer, Viribus Unitis uit Wilnis, KnA Uithoorn, en leerlingen van
De Hint en een flink aantal individuele deelnemers speelden na een

Aalsmeer - Vorig jaar werd
Aalsmeers mannenkoor Con Amore via de website benaderd door het
Deense mannenkoor Mandskor uit
Kolding. Het koor mailde van plan te
zijn naar Nederland te komen voor
een bezoek en zocht contact met
andere koren om gezamenlijk enkele concerten te geven. Na verschillende mailtjes en een hele lange stilte, is het nu toch zo ver. Op hemelvaartsdag vertrekt het koor uit Kolding naar Haarlem waar een hotel
is geboekt. Het koor heeft voor zich
zelf een heel druk programma opgesteld, waaronder een bezoek aan
Aalsmeer. Het Mandskor geeft op
vrijdag 3 juni samen met Con Amo-

re een gratis concert in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. De aanvang
is 20.00 uur en iedereen is welkom.
Het Deense koor heeft een repertoire van volksmuziek, klassieke werken en gospels.
Con Amore zal een selectie zingen
uit hun brede repertoire. Dirigent
Theo van der Hoorn heeft zijn programma door gestuurd naar Denemarken met het verzoek of het koor
enkele stukken in haar bibliotheek
heeft die Con Amore ook zingt, zodat een groot mannenkoor gevormd
kan worden voor een slotlied. De
toegang is gratis, maar er zal wel
een royale gift worden gevraagd na
afloop.

een nieuw evenement in Aalsmeer.
Vooral om de Westeinderplassen op
een ludieke manier op de kaart te
zetten. En ze hopen dat het net zo’n
succes wordt als hun eerste topper
25 jaar geleden: De Aalsmeerse Pramenrace. Er is echter één waterverkeersdrempel: De financiën. Daar er
nog geen inkomsten zijn, en er ook
niet komen, moet een beroep worden gedaan op de plaatselijke ondernemers.
Aalsmeer.nu/Lab35
hebben het spits afgebeten door om
niet het Plaspop logo te ontwerpen.
Seringenkweker Kees Kramer heeft
tegen dezelfde onkostenvergoeding
zijn seringenvlet als podium aangeboden! Nu is het nog zaak een
mooie poster te maken om het evenement op de jachthavens aan te
kondigen. Creatieve medewerking
is toegezegd door de bands Rietveld
en de Klugt het koor Denk aan de
Buren en het Koor Sound Sensations. De Dippers zelf zorgen voor de
afsluiting om 24.00 uur bij het Topvoortse Bos met de eerste waterbingo van Nederland. Sympathiebetuigingen en sponsorbijdragen kunnen
gemeld worden op plaspop@live.nl.
Ook voor andere bijdragen houden
de Dippers zich aanbevolen.

kening en Sander Musters complementeert het trio met rauwe rockvocalen een bijpassend gitaargeluid. De band heeft enkele maanden
geleden een demo opgenomen en
deze drie uur durende presentatie
heeft al tot vele uitnodigingen geleid. Afgelopen vrijdag was de lang
verwachte presentatie in Bacchus
en dit optreden dicht bij huis lieten
vele inwoners niet voorbij gaan!

Nest Meerkoet onder boot!

Aalsmeer - Tijdens de WAK die vorige week plaatsvond door het hele land bracht N201 twee maal de
digitale kant van het hedendaagse
culturele spectrum voor het voetlicht. Donderdags met een Vj-workshop en vrijdag met optredens van
HGRK[zkzk], Easily Embarassed
en Mobility. Deze drie acts houden
zich bezig met elektronische muziek
van het sferische genre: ambient,
dub, goa en de lichtere kant van
drum ’n bass. HGRK[zkzk] opende
de avond, maar moest na 10 minuten het optreden helaas alweer afsluiten door technische problemen.
Kan gebeuren, om het goed te maken wordt binnenkort het optreden
alsnog gegeven in N201.
Dus, maar snel door met de tweede
act: Easily Embarassed. Deze twee
Aalsmeerders speelden een overheerlijke set met mooi opgebouwde tracks, die het publiek van begin
tot einde wist te boeien getuige de
goedgevulde zaal en de aandachtige blikken vanaf de met kussentjes
en kleedjes bedekte vloer van N201.

Hoewel er iemand met een elektrische gitaar op het podium stond
was er geen enkel gitaargeluid te
horen, want de gitaar was aangesloten op allerlei midi-apparatuur
die het gitaargeluid bewerkten tot
een ambient house achtig geluid
wat zeer aangenaam was om naar
te luisteren. Zo tegen het einde van
de set kwam er wat meer power in
en werd het stokje direct overgenomen door Mobility, die met een djset vol met jazzy en sferische drum
’n bass de sfeer verlegde van luistermuziek naar meer dansbare ritmes. De vocale ondersteuning van
zangeres Jennifer (ook van rockband Collect Call From Mars) maakte er een spannend en aangenaam
geheel van. Als klap op de vuurpijl
nog een korte toegift van dj dB met
ronkende dubstepbassen en het
feest was compleet. Een zeer geslaagde, goedbezochte avond in
N201 die beslist voor herhaling vatbaar is! Foto’s zijn te zien op www.
n201.nl en op de facebook pagina
van N201.

Dippers hakken knoop door:
Plaspop 2011 gaat van start!
Aalsmeer - De Illegale Peurders
hebben de knoop doorgehakt, op
zaterdag 2 juli aanstaande gaat het
eerste watertheater: Plaspop 2011
van start. Verschillende plaatselijke
kunstenmakers hebben zich opgegeven om bij deze eerste editie van
Plaspop aanwezig te zijn. Het concept is simpel: in het eilandengebied van de Westeinderplassen zijn
er maximaal vijf podia. De Dippers
hebben hun veldwerk gedaan en er
zijn vijf mooie luwe locaties uitgezocht. Er zijn op die avond drie optredens per podium door dezelfde
artiesten. Telkens met dezelfde uitvoering. De optredens starten allemaal op dezelfde tijd: 21.00, 22.00
en 23.00 uur en duren ongeveer
25 minuten. Het publiek verplaatst
zich daarna dus van de ene naar
de andere waterlocatie. Op de routes van het ene naar andere podium
is er nog ruimte voor andere culturele uitingen. Zoals een mimeact of
een strijkkwartetje in een roeiboot.
Zo ontstaat er voor de toeschouwers een soort Oerolachtige performance. De Dippers organiseren dit
omdat er nog nergens in Nederland
op het water een soortgelijk festival
plaatsvindt en omdat het tijd is voor

Aalsmeer - Helemaal vol zat cultureel café Bacchus afgelopen vrijdag 20 mei voor het optreden van
de band met drummer Harry Meijer uit Kudelstaart. Saint Rooster is
de naam van deze driemanformatie
die stoere rock and roll brengt. Geen
covers, maar eigen stevige songs.
Drummer Harry Meijer is de solide groove motor van de band, Pjotr
Neering heeft het baswerk voor re-

Varen is er even niet bij. . .

Sleepless: Live electronica
in N201 van hoog niveau

Concert Con Amore met Deens
mannenkoor in Dorpskerk

Bacchus vol voor Saint Rooster

Twee weekends gedichtentuin
in het boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Al voor de derde keer is
een oproep uitgegaan naar de dichters om in september een bijdrage te leveren voor de gedichtentuin
aan de Stommeerweg. De gedichten
zullen traditiegetrouw twee weekends te lezen zijn op het prachtige
erfgoed, het boomkwekerskerkhof
aan de Stommeerweg. In het weekend van 3 en 4 september met onder andere de braderie en de Ride for the Roses is de gedichtentuin open en op 17 en 18 september
tijdens de KCA kunstroute. Een bijdrage leveren, kan tot uiterlijk 15 juni. Bij voorkeur per e-mail naar: haremakerjcp@hetnet.nl of per post
naar Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer. Het
thema is ‘vrij’. Het gedicht mag niet
langer zijn dan 14 regels en dient
aan het thema te voldoen.

Aalsmeerderbrug - Afgelopen zaterdag dacht de familie Antoniadis
met het mooie weer te gaan varen.
Maar, het liep anders. De bewoner
van de Aalsmeerderdijk mailt:
“Wat schept onze verbazing: Een
Meerkoet heeft zijn nest gebouwd
op onze steiger, onder onze boot! De
steiger ligt net uit het water, dus een
prachtige plaats heeft het Meerkoet

echtpaar uitgekozen om een nest te
bouwen en heel veiling onder een
boot. De Meerkoet zit op een nest
met wel vijf eieren. De andere eend
zwemt continu in de buurt. Nu willen wij dit geluk niet verstoren, dus
moeten we maar even wachten met
varen. Totdat de eieren uitgekomen
zijn en de familie er zwemmend
vandoor gaat.”

Zeilschepen en vuurtoren: schilderij van Peter Meijer.

Rondreizende glasexpositie
bij galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Op zondag 29 mei vindt
een bijzondere opening plaats bij
Sous-Terre. Ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Vrienden van Modern
Glas is een rondreizende glasexpositie te bewonderen in de galerie aan de Kudelstaartseweg. Jaarlijks heeft een glaskunstenaar in opdracht van de vereniging een ledenobject ontworpen. Deze 25 unieke
glasobjecten worden nu tentoongesteld bij galerie Sous-Terre, tot en
met 12 juni.
Tevens is deze zondag de opening
van de zomerexpositie met werk uit
stock van een groot aantal kunstenaars die aan de galerie verbonden
zijn. De voorbezichtiging van beide exposities is zaterdag 28 mei. De
galerie is zaterdag en zondag open
van 13.00 tot 17.00 uur. Met een
rondreizende tentoonstelling van
glasobjecten langs musea, theaters,
galerieën en beurzen in binnen- en
buitenland viert de Vereniging van
Vrienden van Modern Glas (VVMG)
in 2011 haar 25-jarig bestaan. Aardig om te vermelden is dat het allereerste object in 1987 van de hand
was van Willem Heesen (19252007), één van de pioniers op het
gebied van de vrije glaskunst. Nu, in
dit jubileumjaar, is zijn zoon Bernard
Heesen - onder meer bekend vanwege ‘de zingende toren’ in Vleuterweide - de ontwerper van het ledenontwerp.
Galerie Sous-Terre Aalsmeer heeft
zich de laatste jaren gespecialiseerd
in moderne glaskunst en is momenteel één van de toonaangevende galeries in Nederland op dit gebied. In de tentoonstelling is werk te
zien van nationaal en internationaal
bekende kunstenaars als Richard
Meitner, Bibi Smit, Richard Price,
Mieke Groot, Winnie Teschmacher,
Carine Neutjens, Katrin Maurer en
Hanneke Fokkelman. Van hen en de
meeste andere kunstenaars, die een
ledenobject voor de vereniging ontworpen hebben, is in de grote ex-

Christmas on Goree Island: glasobject van Richard Meitner.

positieruimte van de galerie permanent meerdere werken te bewonderen. Op www.jubileum.modernglas.
nl kan meer gelezen worden over
deze rondreizende tentoonstelling.
Verloting kunstcheque
Tijdens de opening op zondag 29
mei heeft de galerie een leuk presentje. Iedere bezoeker die om 15.30
uur in de galerie aanwezig is maakt
kans op het winnen van een kunstcheque met een waarde van 250 euro. De cheque is te gebruiken voor
de aanschaf van een kunstwerk in
één van de vestigingen van SousTerre. In de giftshop in Aalsmeer zijn
gunstig geprijsde schilderijen, sieraden, keramische objecten en kleine, bronzen beelden te koop. De
cheque kan ook gebruikt worden
voor de aanbetaling van een groter
kunstwerk. Op www.kunstwebwinkel.com is nagenoeg de hele collectie van de galerie online te bekijken
en te bestellen. Galerie Sous-Terre is
het hele jaar open op zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op
de overige dagen op afspraak. Telefoon: 0297-364400 E-mail: info@galerie-sous-terre.nl.
Adres: Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren.
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Radio-zendweekend bij Crash

Bijzondere, vaste bezoekers!

Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40’45 organiseert in samenwerking
met leden van de Surplus Radio Society (SRS) op zaterdag 28 en zondag 29 mei een radio-zendweekend. De vaste operators van de Airfield Radio Room, de ruimte waarin Crash vliegtuigradioapparatuur
uit de Tweede Wereldoorlog tentoonstelt in het decor van een origineel Engels vliegveld, krijgen die
weekend gezelschap van collega
radiozendamateurs vanuit het hele land. Het museum, dat is gevestigd in Fort bij Aalsmeer, is beide
dagen geopend van 11.00 tot 16.00
uur. De Stichting Crash ’40-’45 doet
onderzoek naar de luchtoorlog boven de Randstad en heeft in het
verleden diverse vliegtuigen geborgen. Bij dergelijke bergingen komen ook elektronische onderdelen
van vliegtuigen tevoorschijn die nader geïdentificeerd moeten worden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de kennis van de leden van de SRS.
Uit deze samenwerking is de jaarlijkse traditie van het ‘radio-actieve’ weekend in en om het museum
ontstaan. De Surplus Radio Society
(SRS), opgericht in 1995, stelt zich
tot doel de historische en inhoudelijke kennis van radiocommunicatieinstallaties te bewaren, te vergroten en toegankelijk te maken, bin-

Aalsmeer - Al geruime tijd zijn ze
nagenoeg dagelijks te vinden in
de Zijdstraat: Meneer en mevrouw
Eend en schuw zijn ze allang niet
meer. Ze laten zich weliswaar niet
vangen, maar weten wel waar eten
te halen is. Menig winkelier en bezoeker aan de winkelstraat vinden

nen de regels van de wet en de vergunningsvoorschriften.
De leden trachten dit doel te bereiken door deze apparatuur met de
bijbehorende componenten weer in
de originele staat en operationeel te
maken. Voornamelijk betreft het hier
militaire surplus apparatuur, echter
ook surplus materiaal afkomstig van
de civiele lucht- en scheepsvaart.
De ouderdom is sterk uiteenlopend,
veel Amerikaanse, Engelse, Duitse
en ook wel Russische apparatuur
uit WW2, maar ook van veel recentere datum. Jaarlijks wordt een aantal veldweekeinden georganiseerd
en worden radiozendevenementen
bij andere organisaties bezocht. Tijdens het Crash radio-zendweekend
wordt geprobeerd om met militaire
radio’s uit de Tweede Wereldoorlog
en de periode kort daarna, verbinding te maken op de korte golf met
andere radioamateurs in Nederland
en andere landen.
De bezoekers kunnen alles van
dichtbij meemaken en misschien
zelfs meedoen. Er zijn ook radiowagens en radiotenten aanwezig
die buiten het museum worden opgesteld en waar de zendamateurs
trachten verbindingen tot stand te
brengen. Dit jaar is er tevens een
kofferbakverkoop voor SRS leden. Voor meer informatie: www.
crash40-45.nl.

In het kader van maatschappelijke stage hebben jongeren vorig jaar uitleg gegeven over de mobiele telefoon aan ouderen in zorgcentra

Het bestuur van AalsmeerFietst overhandigt burgemeester Pieter Litjens (midden) het wielershirt in de kleuren van Aalsmeer, rood, groen en zwart. Links
van hem Gerard Verbeek en Henny Bruine de Bruin, rechts: Jan van Zwieten
en Piet van Dongen.

Burgemeester Litjens krijgt
wielershirt Aalsmeer Fietst
Aalsmeer - Afgelopen week kreeg
burgemeester Litjens van Aalsmeer
een wielershirt overhandigd door
het bestuur van stichting Aalsmeer
Fietst. De burgemeester is blij met
het initiatief van de stichting en
fietst ook mee in Aalsmeer Fietstshirt tijdens de Ride for the Roses
op 4 september. De stichting hoopt
dat vele inwoners van de gemeente Aalsmeer ook inschrijven via
AalsmeerFietst.nl. Deelnemers hebben de keus om zich in te schrijven
voor een van de toertochten van 25
of 50 kilometer of voor de cycletour
van 100 kilometer. De toertochten
worden op eigen gelegenheid gefietst en de 100 kilometer cycletour
wordt in één lange stoet van 6.000
deelnemers gereden. Tijdens de Ride for the Roses, die in Aalsmeer
wordt gehouden en waar in totaal meer dan 10.000 fietsers worden verwacht, zullen de Aalsmeerse fietsers die de cycletour van 100
kilometer rijden als één groep aansluiten. De Ride for the Roses is inmiddels een begrip binnen de Nederlandse wielerwereld. In deze cycletour wordt er van start tot finish
gereden door één groot peloton
van duizenden wielrenners. Dit onder volledige politiebegeleiding over
een afgezette weg. Het succes van
de Ride for the Roses zit hem in de
unieke formule. Op een sportieve,

gezonde en plezierige manier bezig
zijn en tegelijkertijd iets doen voor
de kankerbestrijding. Samen met
duizenden anderen een sportieve
prestatie leveren. Ter nagedachtenis
aan iemand die aan kanker is overleden, of als steun in de rug van iemand die tegen kanker vecht of omdat je het doel een warm hart toedraagt. Aalsmeer Fietst wil met een
groot team van Aalsmeerse fietsers
meedoen, om zo te laten zien dat inwoners van Aalsmeer betrokken zijn
bij dit doel. Inwoners van Aalsmeer,
die zich inschrijven via AalsmeerFietst.nl en deelnemen aan de cycletour van 100 kilometer, fietsen in
groepsverband in een peloton van
ruim 6.000 fietsers en zijn herkenbaar aan het AalsmeerFietst-shirt.
Het shirt, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan het Koningin Wilhelmina Fonds, is na inschrijving via
AalsmeerFietst.nl, te verkrijgen bij
Deportivo in de Zijdstraat. De stichting hoopt met behulp van de sponsoren en deelnemers aan het einde
van de dag een grote bijdrage te leveren, door het aanbieden van een
cheque. Het bestuur van de stichting Aalsmeer Fietst is blij met de
toezegging van burgemeester Pieter
Litjens en hoopt dat vele inwoners
van de gemeente Aalsmeer nog zullen volgen! Meer informatie en aanmelden via www.AalsmeerFietst.nl.

Klussen en aanbiedingen gezocht!

Maatschappelijke stages nieuw
vak in voortgezet onderwijs
Aalsmeer - Vanaf schooljaar 20112012 zijn alle scholieren in het
Voortgezet Onderwijs wettelijk verplicht om minimaal 30 uur maatschappelijke stage (MaS) te doen
gedurende hun schoolloopbaan.
Volgend schoolseizoen is MaS daardoor een vast onderdeel van de
middelbare schoolopleiding. Dit betekent tegelijkertijd dat er in de regio Amstelland stageplaatsen gezocht worden om alle leerlingen te
voorzien van een geschikte vrijwilligersjob. Tijdens hun MaS verrichten
leerlingen vrijwilligerswerk, zoals
helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een
zorgboerderij. Soms zet een school
zelf een activiteit op, zoals het opruimen van de buurt of het organiseren
van een evenement voor een goed
doel. Jongeren kunnen zo tijdens
hun schooltijd kennismaken met de
samenleving en daaraan een onbetaalde bijdrage leveren. Leerlingen ervaren door MaS wat het betekent om iets voor een ander te doen
en bovendien ontmoeten zij nieuwe mensen. De vrijwilligersorganisatie of stageaanbieder kan voor-

deel halen uit de frisse blik en creativiteit van jongeren. De samenleving heeft baat bij (jonge) mensen
die in staat zijn om over de grenzen
van hun eigen wereld heen te kijken
en het normaal vinden om belangeloos iets voor een ander te doen. De
maatschappelijke stage biedt bedrijven ook kansen om maatschappelijk betrokken te ondernemen.
Medewerkers kunnen bijvoorbeeld
de rol van stagebegeleider op zich
nemen. Ook kan een bedrijf materiaal en kennis leveren ten behoeve
van MaS. In het geval vrijwilligersorganisaties of bedrijven passende klussen/aanbiedingen hebben
voor de MaS kunnen zij contact opnemen met de stagemakelaars van
Vrijwilligerscentrale Cardanus: Voor
Aalsmeer is dit Jacqueline Valkenburg, bereikbaar via 06-30722404
of via jvalkenburg@cardanus.nl. Ten
behoeve van het MaS-Amstelland
project is de website www.mas-amstelland.nl ontwikkeld. Kijk hier op
voor alle relevante en meest recente informatie over MaS. De site is informatief voor zowel leerlingen en
scholen als voor stageaanbieders.

Bloemen voor jubilarissen
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van Aalsmeers Christelijke Oratoriumvereniging (ACOV) op 19 mei zijn twee jubilarissen gehuldigd: Pieja van
’t Hof en Cees Vrooland. Zij zijn beiden 25 jaar lid van het koor. Een goede reden om deze trouwe leden in het zonnetje te zetten met bloemen, een
cadeaubon en een oorkonde. De cadeautjes zijn aan hen uitgereikt door
ACOV-voorzitter Annet de Jong (geheel links). Voor meer informatie: www.
acov.nl.

Jarige Brandweer Vereniging
houdt open dag op 4 juni
Aalsmeer - De Aalsmeerse Brandweer Vereniging viert dit jaar haar
60-jarig bestaan en daarom is
het tijd voor een feestje! Natuurlijk vieren de Aalsmeerse brandweermannen en vrouw dit niet alleen. Voor deze gelegenheid nodigen ze alle inwoners van de gemeente Aalsmeer en omgeving uit
voor een feestelijke open dag. Deze open dag zal gehouden worden
op zaterdag 4 juni tussen 11.00 en
16.00 uur. De dag staat geheel in het
teken van het verleden, heden en
toekomst. Het zal menig jongenshart sneller doen kloppen. Voor deze gelegenheid komt een groot aantal historische brandweervoertuigen
naar Aalsmeer. Dit complete museum aan voertuigen wordt op en om
het brandweerterrein aan de Zwarteweg opgesteld. De wagens zijn
van binnen en buiten te bezichtigen
en een aantal wagens zal laten zien
wat ze in huis heeft.
Expositie historie en blussen
Een aantal historische bussen rijdt
deze dag tussen de kazerne en de
Historische Tuin, alwaar een expositie te zien is van de historie van de
Aalsmeerse Brandweer. Hier wordt
onder andere stilgestaan bij de grote branden en ongevallen waar de
Aalsmeerse Brandweer voor is ingezet. Voor het hedendaagse werk
zal de brandweer de gehele dag demonstraties geven van onder andere vlam in de pan, een gasexplosie,
een ongeval met beknelling, binnenbranden en de nieuwste aanwinst

de Cobra Cutter. Natuurlijk kan jong
en oud de gehele dag even voelen
hoe het is om brandweerman/vrouw
te zijn door zelf te blussen, mee te
varen in de super snelle brandweerboot, mee te rijden in een brandweerauto of boven in een hoogwerker te staan. Naast de brandweer
zullen de Brandwondenstichting,
stichting AED en brandpreventie de
bezoekers voorzien van nuttige informatie en tips en is er de mogelijkheid tot aanschaf van de zo belangrijke brandmelder.
Saamhorigheid
Maar waarom werd deze dag ook al
weer georganiseerd? De Aalsmeerse Brandweer Vereniging bestaat
60 jaar. De oprichters vonden in
1951, dat naast de brandweertaken, ook aan sociale kant van de
club aandacht besteed moest worden. De hobby als brandweerman vergt soms veel van het thuisfront. Te pas en te onpas worden de
brandweermannen uit hun dagelijkse bezigheden opgeroepen om voor
de Aalsmeerse samenleving calamiteiten op te lossen. Om de partners en familie bij de hobby van de
brandweerman te betrekken en de
saamhorigheid te bevorderen, organiseert de Brandweer Vereniging
verschillende activiteiten. Van een
weekendje weg en een zwemmiddag voor de kinderen tot het jubileumfeestje aanstaande 4 juni. Komt
allen naar de kazerne aan de Zwarteweg, het wordt vast en zeker een
hele gezellige (familie)dag!

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 28 mei wordt
er weer geveild op de Historische
Tuin. Het is immers de laatste zaterdag van de maand. Veilingmeester
Bert Middelkoop zal samen met opsteker Gerard van der Velden weer
een heel scala van bloemen en
planten aan de man/vrouw proberen te brengen. Een bezoek aan de
Tuin is zeker de moeite waard op dit
moment, want vooral de botanische
rozen bloeien volop.
Door het warme weer van de afgelopen periode bloeien de rozen
wel twee weken eerder dan in normale jaren. De Tuin gaat om 13.30
uur open en de veilingklok uit veiling Bloemenlust gaat om 15.00 uur
draaien. In het Historisch centrum
is dit jaar een tentoonstelling te bekijken over de vrijwillige brandweer
van Aalsmeer.
Er is onder andere een serie foto’s

over spectaculaire branden te zien.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 2
juni, is de Tuin geopend van 10.00
tot 16.30 uur. Tweede Pinksterdag,
maandag 13 juni, is de Tuin extra
open van 13.30 tot 16.30 uur. De Buitenrozen zullen dan volop bloeien.
Tijdens het rozenweekend van 18 en
19 juni is er weer gelegenheid voor
de individuele bezoeker om een veiling mee te maken op de Tuin. Ook
is het weer mogelijk om een bezoek
aan de Tuin te combineren met een
rondvaart met de Westeinderrondvaart. Dit kan niet op maandag en
donderdag. Een combikaart kost 9
euro. De entree is via de brug bij het
Praamplein. De entree is 4 euro per
persoon en 3.50 euro voor 65-ers.
Museumkaarthouders en kinderen
tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Voor informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Info-avond voor (toekomstige)
hondeneigenaren in Dorpshuis

Pieja en Cees 25 jaar bij ACOV

deze bijzondere snaters leuk, ze
doen geen kwijt. De eenden lijken
zich opperbest te vermaken tussen
de mensen. Maar waarom ze nou
elke dag even binnen stappen bij
Nero Shoes?
Vast kijken of er al passende stappers binnen zijn…

Kudelstaart - Op dinsdagavond 31
mei aanstaande verzorgt DogsTale een informatie avond voor (toekomstige) hondeneigenaren. De
avond zit boordevol praktische tips
over het (her)opvoeden honden.
De informatie avond wordt gehouden in het Dorpshuis en is van 19.30
tot 21.30 uur. Deelname is gratis en
vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel
verplicht..
De honden mogen thuisblijven op
deze avond. “Jong geleerd is oud
gedaan, dat is zeker bij honden van
toepassing”, aldus Brenda van der
Zwet. “In onze puppyklasjes is het
mogelijk om elke week in te stromen
met een pup vanaf 8 weken oud. Als
hondeneigenaar kun je dan ook direct terecht met al je vragen over
bijvoorbeeld opvoeding en zindelijk-

heid.” Ook de hond die z’n puppytijd achter zich heeft liggen kan natuurlijk nog leren zich om goed te
gedragen. Dit gebeurt in de andere
klasjes, waar men ook wekelijks kan
instromen. Er wordt gewerkt met de
nieuwste, positieve trainingsmethoden en praktijkgerichte ondersteuning van de trainers. De informatie
avond ‘Leren samenwerken met je
hond, van pup tot senior!’ kan een
goede eerste stap vormen bij de
(her)opvoeding van een pup, puber
of volwassen hond. Aan de orde komen ondermeer communicatie en
leerprocessen bij honden. Binnenkort start er bij DogsTale ook weer
een kind en hond cursus. Opgeven voor de informatieavond kan bij
Brenda van der Zwet via brenda@
dogstale.nl of 06-13570810.

Royale donatie voor KiKa
Aalsmeer - Stichting Royale Event
heeft 3152,27 euro gedoneerd aan
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Dit prachtige bedrag is opgehaald tijdens het house feest Royale
dat afgelopen 5 maart in de Crown
Business Studio’s te Aalsmeer. De
organisatie van het evenement is
heel tevreden met het opgehaalde bedrag. “Wij zijn erg blij met het
succes. Het was zelfs enkele uren
voor het feest al uitverkocht. Mede
hierdoor hebben wij zo’n fantastisch
bedrag kunnen ophalen voor KiKa.”
De donatie aan KiKa zal ten goede komen aan de medefinanciering
van een nieuw instituut, gespecialiseerd in het bestrijden van kinderkanker. KiKa is al jaren bezig met
het onderzoek naar de genezing van

kanker bij kinderen. Helaas overlijdt
nog steeds 25% van de patiënten en
dat aantal is nog veel te hoog. Dit
instituut, het Nederlands Kinder Oncologisch Centrum (NKOC), wordt
een onderzoek- en zorgcentrum
voor kinderen met kanker. De huidige 7 centra die door KiKa gesteund
worden gaan samenkomen en samenwerken in dit nieuwe centrum,
dat het grootste van Europa wordt.
Het centrum moet er komen om de
ambitie van KiKa te kunnen realiseren: 95% genezing in 2025!
De organisatie van Royale wil graag
alle sponsoren, medewerkers, betrokken partijen en in het bijzonder
de Gemeente Aalsmeer en Eventec
bedanken voor het mogelijk maken
van het evenement en de donatie.

Van links naar rechts: Moreno van der Zon (organisator Royale), Ingrid Verlaan
(KiKa), Mark Jongkind (organisator Royale) tijdens de overhandiging van de
cheque op het hoofdkantoor van KiKa.
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ABS Pijnaker Aalsmeer
zet in op duurzaamheid
Aalsmeer - ABS autoschadebedrijf
Pijnaker in Aalsmeer heeft onlangs
de eerste oplaadpaal in combinatie
met elektrische vervoermiddelen in
gebruik genomen.
Wethouder Ulla Eurich met in haar
portefeuille onder meer Duurzaamheid en Milieu activeerde de oplaadpaal afgelopen maandag 23
mei. Dit omdat Aalsmeer deze week
in het teken staat van de Energieweek. De ondernemende familie
Pijnaker – al meer dan 60 jaar actief in Aalsmeer – zet met hun ABS
auto-herstelbedrijf de toon en laten zien dat duurzaam ondernemen
belangrijk is. Als een van de eerste ABS ondernemers aarzelde Pijnaker geen seconde toen het hoofdkantoor in Bodegraven het initiatief
nam om duurzaam vervangend vervoer en oplaadpunten aan te bieden. Afgelopen maandag betekende de ingebruikname van de eerste
oplaadpaal bij Pijnaker in Aalsmeer
de start van de Energieweek. Directeur Ko Pijnaker licht het besluit
toe: “Net als andere ABS bedrijven
zijn wij uiterst gemotiveerd om ons
MVO beleid om te zetten in de praktijk. En met deze stap faciliteren wij
bij onze vestiging in Aalsmeer een
oplaadpunt voor onze relaties en
bieden wij als vervangend vervoer
de keuze uit een elektrische scooter, fietsen en straks ook elektrische
auto’s. De bestelling voor de eerste
twee auto’s is gedaan en vandaag
konden we al kennis maken met de
ABS Nissan Leaf, die 100% elektrisch is en perfect rijdt.” Wethouder Ulla Eurich toonde zich enthousiast: “Wij zijn zeer verheugd met
ondernemers als Pijnaker en het is
goed om te zien dat zij de daad bij
het woord voegen.” Deze week staat
duurzaam ondernemen centraal in
Aalsmeer en daarom is Eurich blij
dat de kick-off plaats kon vinden
bij ABS Pijnaker: “Pijnaker toont

aan dat innovatief ondernemen belangrijk is en onderkent daarmee de
jongste maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen de CO2 uitstoot
terug dringen en daarom hopen wij
dat hun voorbeeld door veel ondernemers in onze ‘groene’ gemeente
gevolgd zal worden!”
Ko Pijnaker zegt verder: “De inzet van elektrisch vervoer past uitstekend in ons verduurzamingplan,
waarbij de keuze van spuitmaterialen, gereedschappen, afzuiging,
verlichting en energieverbruik bewust op duurzaamheid wordt gemaakt. Het is niet alleen de bijdrage aan een beter milieu wat ons beweegt; uiteindelijk gaat het ook om
de wensen van onze opdrachtgevers.”
Maximale zorg
ABS Autoherstel is de grootste en
best gekwalificeerde autoschadeherstelketen in Nederland met
97 aangesloten ondernemingen.
Leasemaatschappijen, fleetowners,
verzekeraars en particulieren ervaren ABS Autoherstel als een partner
die dichtbij, verrassend, toegewijd
en ondernemend is. De ABS ondernemers delen onderling up-to-date
kennis en zorgen ervoor dat het
kwaliteitsniveau op peil blijft en voldoet aan alle eisen. ABS garandeert
helderheid in het managen van processen, zowel voor haar kernactiviteiten autoschade herstel, als de administratieve processen eromheen.
Klanten worden met maximale zorg
behandeld. Omdat de keten bestaat
uit individuele ondernemers is ABS
flexibel, gedreven en innovatief. De
gezonde eigenzinnigheid van ondernemers helpt ABS met slimme oplossingen te komen. Er wordt
strak gestuurd om de kwaliteit van
de dienstverlening blijvend waar te
maken met als ambitie de hoogste
score voor klanttevredenheid.

‘Bloemen en Planten verdienen beter’

Grote belangstelling voor eerste
Greenport-café Aalsmeer

I mporteur onder de indruk

Auto Maas in de prijzen
Aalsmeer - Hoe kan het verkeren? SEAT dealer Auto Maas, die
elke maand een klant in het zonnetje zet vanwege het honderd jarig bestaan, is afgelopen vrijdag zelf
in het zonnetje gezet door SEAT importeur Poncar uit Leusden. Astrid van der Geest ontving uit handen van directeur Bram Luijten de
Fast Forward Award, een prestigieuze prijs die slechts aan negen dealers in het land is uitgereikt. “Auto Maas onderscheidt zich niet al-

leen van andere dealers door hun
enthousiasme, maar ook door hun
klantbeleving en zij zijn in staat gebleken fantastische verkoopresultaten te behalen”, aldus Bram Luijten.
Astrid van der Geest bedankte hem
en zei dat dit een prestatie was voor
het hele team.
Al het personeel was aanwezig om
dit feestelijke feit te vieren, al was
het maar voor even, want de klanten
mogen natuurlijk niet te lang wachten!

Directeur Ko Pijnaker (links) van ABS Pijnaker Aalsmeer en Wethouder Ula
Eurich zijn blij met de ingebruikname van de eerste oplaadpaal in Aalsmeer.

Op de foto met huisdier
bij jarige René Jagerman

Flinke gift Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - Op 18 februari is er in
Nieuw Vennep een nieuw filiaal geopend van Ed Kriek Optiek. Het is
de derde winkel op rij. De opening
werd verricht door zwemster en Paralympics kampioene Mirjam de Koning-Peper uit Aalsmeer.
Donatie KNGF
Ed vertelt hoe dit zo gekomen is: “Wij
sponsoren Mirjam al jaren en vonden haar de aangewezen persoon
om deze klus te klaren. We hebben
onze klanten en andere nieuwsgierigen gevraagd om, in plaats van
een bloemetje of andere attentie
aan ons, een storting te doen voor
het KNGF. Dit is het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Het
doel van deze stichting is het bevorderen van de mobiliteit en zelfstandigheid van (visueel) gehandicapten middels geleidehonden. Aangezien wij aan oogzorg doen en Mirjam haar eigen geleidehond heeft,
vonden wij deze combinatie wel
passen. Sita, de hulphond van Mirjam, had de sleutel van de nieuwe
winkel in haar bek. Die vervolgens
aan mij werd overhandigd om de officiële opening te verrichten. Tevens
hebben wij de eerste zes weken op

iedere verkochte bril tien euro bijgepast. Zodoende is er een bedrag opgehaald van maar liefst 2400 euro!
Deze gift zijn mijn vrouw Marjolijn
en ik persoonlijk gaan overhandigen
aan het KNGF in Amstelveen. Die er
uiteraard erg blij mee waren, daar
zij grotendeels afhankelijk zijn van
giften van donateurs en sponsors.”
De nieuwe grote zaak is te vinden
aan het Venneperhof nummer 2 in
Nieuw Vennep en is zeer ruim opgezet. Dankzij een slimme inrichting
met veel industriële elementen in
combinatie met hout en leer is een
warme sfeer gecreëerd. Blikvangers
zijn onder andere de lange chesterfield bank waar het glasadvies gegeven wordt, de ‘bar’, twee grote
fauteuils en een Perzisch tapijt. De
brilpresentatie is ook uniek te noemen. Steeds wisselende beelden op
de wand en goede Nespresso koffie
maken de sfeer af.
Wel op een manier dat de ‘gewone’ klant uit het dorp zich prettig
zal voelen. Eigenlijk zoals men bij
Ed Kriek Optiek in Aalsmeer en Kudelstaart ook al gewend is. www.edkriekoptiek.nl
Door Miranda Gommans

Ook geleidehond Dascha bij het KNGF was zeer blij met de gift van Ed en
Marjolijn Kriek.

Aalsmeer - Dierenspeciaalzaak
René Jagerman in de Ophelialaan
bestaat 17,5 jaar en ter gelegenheid
van dit jubileum konden dierenliefhebbers afgelopen weekend profiteren van allerlei aanbiedingen en
fikse kortingen.
Op diverse merken werd heel toepasselijk 17,5 procent korting gegeven. Op zaterdag werd ook buiten in
kramen informatie verstrekt en, nog
steeds in trek bij velen, bezoekers
mochten gratis met hun huisdier op

de foto. Meestal trakteert de dierenspeciaalzaak op deze leuke foto-actie op dierendag, maar vanwege het
jubileum een keertje extra. Massaal
kwamen bazen met hun honden,
ook in trek was op de foto met kleine knaagdieren, waaronder veel cavia’s en konijnen.
De foto’s zijn op zaterdag 4 juni tussen 10.00 en 14.00 uur af te halen
in de winkel op nummer 103 in de
Ophelialaan. Voor meer informatie:
0297-360690.

Aalsmeer - De belangstelling onder
sierteeltondernemers voor het eerste Greenport-café Aalsmeer vandaag, donderdag 26 mei, is groot en
goed. Dat constateren de organisatoren op basis van de ruim honderd
aanmeldingen via www.greenportaalsmeer.nl. ‘ Bloemen en planten
verdienen beter’ is het thema. Sprekers zijn Marco van Zijverden (CEO
Dutch Flower Group), Ivo Brautigam
(directeur Bloemenbureau Holland)
en Peter Oei (SIGN). Zij rekenen op
een stevige discussie met de bezoekers en met Pieter Litjens, vicevoorzitter van Greenport Aalsmeer,
die het Greenportcafé opent. Marcel Claessen, voorzitter van Flower
Mainport Aalsmeer, sluit het officiele gedeelte af. Het Greenportca-

fé wordt gehouden in showkas De
Arendshoeve in Aalsmeerderbrug.
Alle ondernemers in de sierteeltcluster zijn uitgenodigd voor het
Greenportcafé op 26 mei. De respons is niet alleen groot, maar ook
goed. De mix van topsprekers uit
de sierteeltsector, het thema ‘Bloemen verdienen beter’ en de actuele
marktsituatie sporen ondernemers
aan om meer uit de markt te halen
en elkaar op te zoeken. De inloop in
showkas De Arendshoeve is vanaf
15.00 uur, het programma duurt van
15.30 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Geïnteresseerden, die alsnog willen komen, wordt gevraagd zich snel aan
te melden (maar vol is vol) via www.
greenportaalsmeer.nl.

Beauty Special presenteert

Meso: Hét alternatief voor
wegspuiten van rimpels
Aalsmeer - Meso: mannen en
vrouwen van boven de veertig kijken ernaar uit. Eindelijk een methode die het probleem bij de wortel aanpakt. Op je veertigste wordt
het serieus. De huid laat zien hoe
je op anderen overkomt. Vertwijfeld
grijpen de veertigers en de vijftig jarigen de ene na de andere crème.
De doelgroep wil duidelijk resultaten zien. Ze willen een strak huidbeeld. Velen zoeken de oplossing is
cosmetische chirurgie.
Dit is te voorkomen door de MesoSkin Therapy.Hét alternatief voor het
laten wegspuiten van rimpels. Vroeger mochten alleen artsen de Meso-werkstoffen met een spuit injecteren. Nu is er een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij deze stoffen
via de huidkanaaltjes worden ingebracht, zodat de Meso-werkzame
stoffen de huid op een onschadelijke manier binnendringen, tot in de
diepere huidlagen.
De Meso-Skin therapy is gebaseerd
op het principe van elektro impulsen. Via een gesloten circuit worden de werkstoffen de huid ingetrokken. Allereerst worden de celafvalstoffen in beweging gebracht,
zodat de ruimten tussen de cellen
worden schoongemaakt. Binnen
een fractie van een seconde ontstaan er daarna minuscule kanaaltjes: De huid wordt beter doorlaatbaar en kan dus veel meer werkzame stoffen opnemen. De werkstoffen vervangen de verloren substanties, wisselen verbruikte stoffen om en herstellen beschadigingen. Dit uitwisselingsproces, oud tegen nieuw, bewerkstelligt een grondige vernieuwing in de huid. Absoluut noodzakelijk daarbij is dat deze stoffen microfijn, schoon en steriel zijn. In de huid lopen bindweefselachtige strengen naar de onder-

ste huidlagen. Daar bevindt zich de
opslagcapaciteit voor vocht. Een gebrek aan vocht vermindert de elasticiteit van de huid.
Door de afname van spanning en
elasticiteit gaat de huid langzaam
maar zeker achteruit. Niet iedere
verandering is de volgende morgen
direct zichtbaar, en ook niet de volgende week of de volgende maand.
Maar in de loop der jaren verandert
de structuur van de huid langzaam
maar zeker. Wat eerder in de diepste huidlagen is veranderd, komt op
een gegeven moment naar boven
en wordt zichtbaar in de bovenste
huidlagen, met als gevolg rimpels
en oneffenheden. De Meso-Skinn
therapy stimuleert de huid om zelf
weer collageen en elastine aan te
maken en zo het zelfgenezend vermogen van de huid te bevorderen.
Bel voor meer informatie en een
gratis huiddiagnose naar: Beauty
Special, tel. 0297-340233.

Weer volop korting dit
weekend bij Big L

Diverse lekkere openingsacties

Cafetaria Family in nieuw jasje
Aalsmeer - Aanstaande maandag
en dinsdag is de snackbar aan de
Oosteinderweg twee dagen dicht
voor een verbouwing. De franchiseonderneming heeft al een nieuw logo. Ook op de kleding van de medewerkers is dit terug te vinden. Nu
krijgt ook de binnenzijde van het
eethuis een opknapbeurt.
Eigenaar X Chen, een Chinees van
origine, zit al bijna twee jaar op deze
locatie en het bevalt hem goed. Via
via is hij in het vak gerold. “Ik heb
al meer dan tien jaar ervaring in de
horeca en vond het leuk een Cafetaria te beginnen. Samen met mijn
vijf medewerkers zijn we een goed
team”, aldus Chen. Er komen nieuwe
tafels en stoelen in de ruim opgezette zaak. Ook de wanden en de lampen worden vernieuwd. En de keuken krijgt een opfrisbeurt. De bakwand achter de corner zal tevens
worden vervangen. Family verkoopt
naast de gebruikelijk snacks ook
uitsmijters, luxe versbelegde broodjes en complete maaltijden. Ze hebben een bezorgservice en cateringmogelijkheden.
Op woensdag 1 juni gaat het ver-

nieuwde cafetaria weer open. Tussen twaalf en vijf uur geeft Family de
eerste week meteen gratis een ijsje weg. Als het zonnetje schijnt kan
die lekker verorberd worden op het
terras voor de zaak. Verder zijn er
altijd maandacties. Houd daarvoor
de website in de gaten www.daarblijfjeeten.nl. Chen onderscheidt
zich volgens zijn vaste medewerkster wel met een bijzonder broodje warm vlees speciaal. Dit betreft
een broodje met fricandeau, champignons, ui en paprika met een speciale saus die meegebakken wordt.
Ook het vernieuwde broodje ‘hete kip’ is een aanrader. “Klanten komen er speciaal voor terug, dus dan
moet het wel lekker zijn”, besluit de
eigenaar, die vervolgens weer snel
de keuken induikt. Wilt u de nieuwe
uitstraling bewonderen? Kom dan
vanaf woensdag naar de Oosteinderweg nummer 208. De openingstijden zijn van maandag tot en met
zaterdag van twaalf tot tien uur en
op zondag vanaf twee uur. Telefoonnummer: 0297-323334.
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Het jaar is alweer bijna
halverwege. De maand juni nadert,
het zomerseizoen is in volle gang.
Big L in de Zijdstraat hangt vol met
de nieuwste trends op modegebied.
Veel vrolijke kleuren voeren de boventoon in de winkel. Alle merken
hebben de zomercollectie uitgeleverd, leuke tuniekjes, stoere denims,
shirts en trendy slippers, volop zomer dus! Bij veel mensen begint het
in het voorjaar te kriebelen om eens
lekker het huis op orde te maken, de
grote schoonmaak. Ook Big L houdt
grote schoonmaak. De magazijnen
worden lekker opgeruimd en daar
gaan de klanten van profiteren. Dit
weekend, vrijdag 27 en zaterdag 28
mei, is de magazijnverkoop. Veel ar-

tikelen gaan weg met hoge kortingen de deur uit en veel shirts worden aangeboden voor kleine prijsjes van 5 en 10 euro. Op een deel
van de collectie van Pall Mall, G-Star
en Desiqual zit zelfs 50 procent korting en dat is mooi meegenomen.
Dé mogelijkheid om zo net voor de
vakantie nog even wat shirtjes of
blousjes te scoren.
Open met luilak
Houdt de krant in de gaten, want
ook met luilak gaat Big L open. Er
wordt aangeraden op zaterdag 11
juni de wekker vroeg te zetten, want
er komen spectaculaire acties aan
in de vroege uurtjes vanaf 7 uur.
Voor meer informatie: www.bigl.nl.

Start bouw showroom van
4x4-specialist Cor Millenaar
Aalsmeer - Dinsdag 24 mei is de
eerste paal geslagen voor een fraaie
nieuwe showroom Mercedes Benz
4x4 specialist Cor Millenaar aan de
Oosteinderweg 342. Cor Millenaar,
voorheen gevestigd in Amstelveen,
is aftersales partner van Mercedes.
Als 4x4-specialist onderhoudt hij alle 4-matic modellen. Zijn G-Center
richt zich op speciale uitvoeringen,
van grijs kenteken tot Parijs-Dakar
auto’s. Liefhebbers uit het hele land
rijden graag om voor zijn expertise. Een actieve ondernemer met lef,
die ondanks de minder goede tijden, uiteindelijk heeft gekozen voor
Aalsmeer als centrale vestigingsplaats in zijn bijzonder grote werk-

gebied. Met de bouw wordt de bestaande showroom verbonden aan
de werkplaats; hiermee ontstaat tevens een fraaie nieuwe entree. Het
ontwerp komt van de hand Enzo Architecten uit Burgerveen. De bouwuitvoering wordt verzorgd door Regiobouw Haarlemmermeer uit Rijsenhout. Regiobouw is regelmatig actief in de gemeente Aalsmeer
en heeft in de afgelopen twaalf jaar
kans gezien diverse bedrijfspanden,
kantoren en woningbouwprojecten
te realiseren. Direct na het slaan van
de eerste paal werd er al vooruit geblikt naar de bouwkundige oplevering, die gepland staat voor half juli as.
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de Binding 40 jaar
Bindingkampen zijn na
40 jaar nog springlevend!

Kindervakantieweek is
een begrip in Aalsmeer

Aalsmeer - De Binding bestaat 40
jaar, maar het kampwerk van de
Binding al veel langer. Dat vindt namelijk haar oorsprong in de Doopsgezinde Gemeente. In 1942, bijna 70
jaar geleden, was het eerste kamp
in Oosterbeek bij Arnhem. Toen de
stichting in 1971 werd opgericht,
gingen de kampen verder onder de
vlag van De Binding. En de kampen
zijn altijd een bloeiende poot van
het Bindingwerk gebleven tot de
dag van vandaag.

Aalsmeer - De Kindervakantieweek, georganiseerd door Stichting de Binding, jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart, is
voor veel mensen in Aalsmeer een
begrip. Van maandag tot en met vrijdag komen meer dan 120 kinderen
bij elkaar om een geweldige week
te beleven!
Op maandag bouwen de kinderen
in groepen een hut. Deze hut is hun
verzamelplaats voor de rest van de
week. Door de week heen zijn er

Kampen Almen en Oostenrijk
Deze zomer gaan er opnieuw zeven
kampen op stap. De jongste kampen (11- en 12-jarigen) gaan naar
het bekende plaatsje Almen in de
Achterhoek naar de gezellige boerderij de Baankreis van de familie Boschloo. Zeer veel Aalsmeerse kinderen hebben daar hun eerste
week vakantie zonder hun ouders
met heel veel plezier beleefd. Het
bos van Opoe Bakker, Almense bolussen, de gezellige Deel en als het
goed weer is natuurlijk een spannend verhaal rond een spectaculair
kampvuur op de laatste avond van
de week! En de leiding van al die
kampen zullen zeker sterke verhalen kunnen vertellen over wat ze beleefd hebben in het knusse keukentje. Nieuw dit jaar zijn de kamplocaties in Apeldoorn en in het Duitse
Lahntal. Maar weer zeer vertrouwd
de kampen naar Oostenrijk en naar

Texel. Het kamphuis in Oostenrijk is
niet meer, zoals bij het eerste kamp
daarheen in 1950, van de familie
Flatz in Schwarzenberg, maar nog
steeds in hetzelfde Bregenzerwald.
Al is het wel een beetje jammer dat
de kinderen niet meer op een strozolder slapen en ze zich niet meer
in de bergbeek of in de trog hoeven
te wassen. Maar de Alpen zijn nog
altijd imposant en een bezoek aan
een traditionele Oostenrijkse Heimatavond zul je niet gauw vergeten!
Een kamp bestaat uit veel momenten waarbij je met de groep op pad
gaat. In Almen of Apeldoorn doe je
dat dan om bijvoorbeeld bosspelen
of een speurtocht te doen. In het
buitenland en op Texel ga je op zoek
naar andere doelen. Er zijn kampen
waarbij je wandelt en er zijn kampen
waarbij je fietst. Maar een kamp is
ook goede gesprekken met elkaar,
discussiëren, improviseren, gezellig
corvee doen en misschien wel kompasdoorsteken. En een heel mooie
bijkomstigheid van de kampen is
dat ze zeer regelmatig vriendschappen voor het leven opleveren! Het
zal duidelijk zijn: als het aan de Binding ligt, volgen zeker nog 40 jaar
kinder- en jongerenkampen. Maar
daarvoor moet eerst in 2017 het
75-jarig jubileum van het kampwerk
nog worden gevierd.
Er is nog plek in de volgende kampen: Almen I, Lahntal II en Texel. Inschrijven via kampen@debinding.nl.

40 Jaar, tijd van ontwikkeling en waarde

“Een vriend via De Binding is
een vriend voor het leven”
Aalsmeer - “40 Jaar De Binding,
wat een tijd! Een prachtige tijd, met
veel ontwikkelingen, maar ook met
dingen die al die tijd hun waarde
hebben behouden. Veel mensen in
Aalsmeer kennen De Binding ook
al heel lang, zijn zelf met de bekende zomerkampen mee geweest of
hebben kinderen die nu meegaan
of die aan andere activiteiten meedoen. En er is altijd veel te doen in
De Binding. 40 Jaar geleden waren
het vooral de kampen en de kringen, leeftijdsgroepen die elke vrijdagavond elkaar ontmoetten. Maar
toen moesten er met het oprichten
van De Binding ook nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.
Wim van Leeuwen herinnert het zich
nog goed, hij was een van de eerste
werkers. Filmavonden werden opgezet, toentertijd nog niet zo vanzelfsprekend en makkelijk als nu.
Kinderclubs gingen draaien. Toneel
in het dorpshuis, de oliebollenactie om extra inkomsten te generen,
maar ook themavonden of politieke
discussies. Altijd werd ook naar inhoud gestreefd. De laatste jaren zijn
daar vele activiteiten bijgekomen,
cursussen, kooksessies en inloop na
schooltijd. Wim van Leeuwen benadrukt dat vooral het open karakter
van De Binding altijd voorop heeft
gestaan. Maar was Wim lange tijd
de dragende kracht achter de Binding, nu werkt er een team van zes
mensen goed samen om op maar
liefst drie locaties in onze gemeente
het jeugd- en jongerenwerk vorm te
geven. Kudelstaart heeft een prachtige faciliteit gekregen met de Bindingzolder in de oude school. En
in Aalsmeer Oost is vrij recent een
fraai lokaal ingericht, de Binding
Oost, in de oude school aan de Machineweg, tegenwoordig in gebruik
door Kinderhof.
Ook in Aalsmeer Dorp is een fraaie
nieuwbouw verrezen waar de BindingBoven haar nieuwe plek heeft
weten te creëren.
Lenneke Heijjer is het nieuwe gezicht van de Binding als leidinggevende aan het team. Zij is zich zeer
bewust van de nieuwe taken en eisen die aan het huidige jeugd- en
jongerenwerk worden gesteld.
Enerzijds zijn de kinderen en jongeren veel kritischer, hebben veel

meer mogelijkheden en heeft alles
een veel kortere inspanningsboog.
Groepen komen nu bijeen rond een
specifiek thema, een concreet doel.
Een paar weken actie, een presentatie of optreden en dan is het weer
voorbij. Aan de andere kant gaat
de gemeente Aalsmeer, in het kader van een steeds kritischer en
vaak ook zuiniger wordende overheid, ook meer en andere eisen stellen aan het werk. Meer doelgroepgericht, jeugd en jongeren die dat
nodig hebben een duwtje in de rug
geven, preventie en signalering om
problemen, bijvoorbeeld op straat,
voor te blijven. Daar zijn de activiteiten van De Binding ook al steeds
meer op gericht, hoewel we jeugd
en jongeren vooral ook in een ongedwongen mix bij zoveel mogelijk activiteiten willen betrekken.
Belangrijk aspect van het werk van
De Binding blijft de enthousiaste en
bewonderenswaardige inzet van zoveel vrijwilligers. Naast bestuur en
diverse commissies, zijn er vooral veel vaak jonge mensen actief bij
de activiteiten. Zo zijn er komende
zomer weer meer dan 100 vrijwilligers actief in de zomerkampen en
de kindervakantieweek. En naast
die week stoppen ze ook nog ongelooflijk veel tijd in de voorbereidingen en daar ligt dan ook bij uitstek
de kracht van deze vakantieweken
voor een zeer diverse groep jeugd
en jongeren. En al vele jaren leveren die vrijwel zonder uitzondering
ervaringen en herinneringen op die
voor een ieder van grote waarde zijn
en die voor velen ook dat broodnodige steuntje in de rug kunnen betekenen.
Of zoals Ruud, jongere en vrijwilliger, het verwoordt: De Binding is
een plek voor iedereen, waar je zo
binnen kan stappen. De activiteiten zorgen ervoor dat je elkaar beter kan leren kennen en daarmee
vriendschappen opbouwt. Door
jong en oud heen blijkt nog altijd:
Een vriend via De Binding is een
vriend voor het leven.
Hopelijk staat deze stelling na het
volgende 40 jarige jubileum nog
steeds overeind.”
Leo Bakker
Voorzitter Binding bestuur.

Aanstaande vrijdag 27 mei:

Groot feest met barbecue,
films en disco voor jeugd
Aalsmeer - 40 Jaar De Binding,
reden voor een feestje! En dat
gaat worden gevierd op vrijdag 27
mei. Iedereen die actief is of actief
is geweest binnen De Binding en
diegene die De Binding een warm
hart toedraagt is van harte welkom op dit feest dat plaatsvindt
bij De Binding in de Zijdstraat. Er
wordt geen entree geheven voor
alle activiteiten, maar vanaf 21.00
uur worden consumptiebonnen
uitgegeven. Het feest begint om
16.45 uur met een officiële opening. Vanaf 17.00 uur is er een

barbecue. Om 19.30 uur is het tijd
voor disco voor kinderen van 5 tot
en met 8 jaar van de basisscholen. Het swingen met DJ Jochem
duurt tot 21.00 uur.
Tevens vindt tussen 19.30 en 21.00
uur een optreden plaats van het
Bindingkoor en worden oude Bindingfilms vertoond.
Lekker loungen kan ook, in de
Binding Boven. Tot slot barst vanaf 21.00 uur het discofeest voor
jongeren los met DJ Jochem die
tot 01.00 uur de fijnste danskrakers draait!

verschillende activiteiten zoals zeskamp, knutselen, sporten en is er
natuurlijk ruim de tijd om je hut helemaal in stijl te bouwen en te versieren. De dagen duren van 10.00
uur tot 16.00 uur. Ruim 35 vrijwilligers begeleiden de kinderen de gehele week bij de activiteiten.
Opgeven voor deze week is noodzakelijk. Inschrijvingen zijn inmiddels
begonnen en er is nog plek maar
wees er wel snel bij! Voor meer informatie, kijk op www.debinding.nl
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Brandstichters in
Hornmeerpark

Op 6 juni in gemeentehuis

Inloopavond over Green Park
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp exploitatieplan
‘Green Park Aalsmeer, deelgebieden
9 en 10’ ter visie te leggen. De deelgebieden 9 en 10 omvatten het gebied tussen de Hornweg, de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe tracé van de N201 en heeft een
oppervlak van circa 36 hectare. De
gemeente Aalsmeer wil het verouderde glastuinbouwgebied langs
de nieuwe N201 tussen de dorpskernen Aalsmeer en Oosteinde omvormen tot een modern bedrijvenpark, dat is toegesneden op de toekomst van de, voor deze regio belangrijke, sierteeltsector. Green
Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze
specifieke doelgroep is een deel van
het plangebied beschikbaar voor de
vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn. Bloomin’Holland en
Green Park Aalsmeer bevinden zich

Arbeidsmigrantenlogies
De terreinen voor de deelgebieden
9 en 10 liggen tegenover de nieuwe ontwikkelingen op het terrein
van FloraHolland en zijn bedoeld
voor bedrijven in de sierteeltsector. Via een nieuwe rotonde wordt
het gebied ontsloten op de Legmeerdijk. Daarnaast zal er nog een
nieuwe ontsluiting op de Machineweg worden gerealiseerd. Aan de
randen van het plangebied wordt
de realisatie van enkele (vrijstaande) woningen mogelijk gemaakt op
de Hornweg en Machineweg. Aan
de Legmeerdijk wordt een arbeidsmigrantenlogies mogelijk gemaakt.
Deze ontwikkeling past binnen het
beleid dat de gemeente hiervoor
voor ogen heeft. Inwoners krijgen
de mogelijkheid om zich nader te
laten informeren over de inhoud van
het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10 of
daarover vragen te stellen. Hiervoor
organiseert de Gemeente Aalsmeer
een inloopavond op maandag 6 juni
van 20.00 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het Gemeentehuis, ingang
Raadhuisplein.

In het midden van de foto Wethouder Verburg van gemeente Aalsmeer met
rechts naast hem Wethouder Koops van gemeente Amstelveen bij de opening van nieuwe locatie SVA. Helemaal rechts op de foto bestuurslid van SVA,

Nieuwe locatie voor Stichting
Vluchtelingenwerk Amstelland
Aalsmeer - Op 19 mei was wethouder Ad Verburg aanwezig bij de
opening van de nieuwe locatie van
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) die sinds kort gevestigd is Bouwerij 95 in Amstelveen.
SVA geeft begeleiding aan vluchtelingen in de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel
en Uithoorn.
Wethouder Verburg: “Een aantal vrijwilligers geeft al begeleiding
aan vluchtelingen, maar we zijn in
de gemeente Aalsmeer nog wel op
zoek naar meer mensen, die asielzoekers willen helpen bij dagelijkse
dingen, zoals boodschappen doen.
Daar kunnen ze veel van leren.”
De stichting heeft twee hoofdtaken.
Ten eerste verzorgen de vrijwilligers
de eerste opvang en de introductie
van de vluchtelingen op de dag dat
zij aankomen in Aalsmeer en vervolgens geven zij ondersteuning bij
het inburgeringsproces. Ten tweede
geeft SVA hulp bij lees- en spreekvaardigheid in de Nederlandse taal
(taalcoaching). SVA is een stichting
die werkt met vier betaalde werknemers, negentien vrijwilligers en vijf-

enveertig taalcoaches. Als vluchtelingen in een gemeente aankomen,
moet er heel wat geregeld worden,
zoals huisvesting, financiën en verzekeringen. Omdat de vluchtelingen
dan nog niet genoeg kennis hebben
van Nederland en de Nederlandse
taal regelt SVA dit voor ze. SVA levert echt maatwerk. Iedere vluchteling heeft zijn eigen verhaal en andere ondersteuning nodig. Verantwoordelijk wethouder Ad Verburg:
“SVA heeft nu een mooie nieuwe locatie, die goed bereikbaar is met het
openbaar vervoer.”
Ook asielzoekers helpen?
SVA is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Iedereen die twee uur in
de week over heeft om zijn medemens te helpen met zich in het Nederlands uit te drukken bijvoorbeeld
in de winkel of in de bibliotheek kan
zich opgeven als vrijwilliger (taalcoach).
Iedereen die interesse heeft kan
contact opnemen met SVA via het
telefoonnummer 020-6464745 of
per e-mail taalcoach@svwamstelland.nl.

Kom kijken bij nieuwe N201
Aalsmeer - Twee projecten van het
N201+-programma zijn op zaterdag
28 mei tijdens de Dag van de Bouw
geopend voor publiek. Het gaat om
de Omlegging Aalsmeer en Uithoorn en de nieuwe Aansluitingen
A4. Dit is een bijzondere kans om
beide projecten van dichtbij te bekijken! Bezoekers kunnen zich tussen 10.00 en 16.00 uur melden bij de
bouwketen van de beide projecten.
Bezoekers kunnen vanuit de bouwkeet van de Alliantie N201 en Combinatie Heijmans-Boskalis een bezoek brengen aan het informatiecentrum en/of een rondleiding krijgen door de tunnelbak van de Waterwolftunnel. In de tunnelbak wordt
uitleg gegeven over de aanleg van
de tunnel en het project Omlegging
Aalsmeer en Uithoorn. Liefhebbers
kunnen een speciale route fietsen
van ongeveer 20 kilometer. De route
gaat langs een aantal prachtige en
markante punten van de Omlegging
Aalsmeer en Uithoorn. Het startpunt

van alle activiteiten is bij de bouwkeet aan de Aalsmeerderweg 141.

Inbraak woning

achterzijde van het huis zijn de dieven naar binnen gegaan. Het lijkt er
op dat de inbrekers alleen de slaapkamer hebben doorzocht. Vooralsnog zijn de bewoners geen spullen
kwijt.

Aalsmeer - Tussen zaterdag 21
en maandag 23 mei is ingebroken
in een woning in de Muzen. Via de

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 21
mei heeft een groepje jongeren enkele brandjes gesticht in het Hornmeerpark. Geprobeerd is met een
brandbare vloeistof verschillende trimattributen in brand te steken. Enkele getuigen hebben jongeren zien weg rennen. De vuurtjes
konden eenvoudig geblust worden.
Rond twee uur in de middag heeft
de brandstichting plaatsgevonden.
Om half zes in de middag kreeg de
politie opnieuw een brandmelding.
Deze zeker werd een vlammend
bankje aangetroffen. Ook dit brandje kon gedoofd worden. Mogelijk
zijn er meerdere getuigen. De politie hoort het graag via 0900-8844.

direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer.

Aansluitingen A4
Bij de Aansluitingen A4 kunnen bezoekers een rondleiding naar de in
aanbouw zijnde viaducten langs de
A4 en de Kruisweg in Hoofddorp
krijgen. In de bouwkeet van de provincie Noord-Holland en aannemer
MNO Vervat is een informatiecentrum ingericht over het N201+-programma, de Aansluitingen A4. Ook
is de aannemer aanwezig om informatie over het project te verstrekken. De hoofdkeet staat aan de
bouwweg bij de Rijnlanderweg ter
hoogte van nummer 878 (tegenover
de Taurusavenue) in Hoofddorp.
Fietsers kunnen alleen tijdens de
Dag van de Bouw de Geniedijk op
fietsen tot aan de in aanbouw zijnde
fietsbrug. Aan het einde van de dijk
is goed zicht op de werkzaamheden
en staat er een bord met uitleg over
de aanleg van de fietsbrug.

Insluiper in school

Koninklijke onderscheidingen
voor Ans en Berend Vollmuller
Aalsmeer - Een gedicht in de Friese
taal kreeg burgemeester Pieter Litjens afgelopen donderdag 19 mei in
handen met de vraag of hij dit wilde
voorlezen. Berend en Ans Vollmuller hebben deze dag beiden een Koninklijke onderscheiding gekregen
voor hun tomeloze inzet als vrijwilligers op het gebied van het kerkelijke leven, ouderen, onderwijs en politiek. Het gedicht had de heer Vollmuller al geruime tijd in z’n agenda. “Wie wat bewaard, heeft wat” en
ging over een man die ook een lintje
van de Koningin had gekregen.
‘s Avonds dacht hij nog even na over
zijn onderscheiding en bedacht dat
hij al z’n activiteiten niet had kunnen uitvoeren zonder zijn vrouw, die
alle huishoudelijke klusjes doet en
voor de kinderen zorgt, terwijl hij
weer op stap was. Zonder z’n vrouw
had hij eigenlijk deze onderscheiding niet kunnen krijgen, realiseert

hij zich. Het gedicht eindigt dat de
man de onderscheiding bij het ontbijtbord van zijn vrouw legt, ook Koninklijke glans voor haar. Een mooi
gedicht, in redelijk Fries door burgemeester Litjens voorgelezen. Redelijk, want de eerste burger gaf aan
de Friese taal niet te beheersen. Het
Aalsmeers overigens ook niet. Hij
had een Aalsmeerder ‘groot’ in accent horen zeggen. “Zo leer ik het
nooit uitspreken.” Voor het echtpaar
Vollmuller overigens geen eenzijdige Koninklijke glans. Beiden zijn
Koninklijk in het zonnetje gezet en
zijn benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. En terecht: Ans Vollmuller voor haar bijdragen aan onder andere meisjesclub De kleine
Zonnestraaltjes, de zomerkampen
van de kerk, de zondagsschool, de
vakantiebijbelshow, Aalsmeer zingt
en de Alfa cursus. Berend Vollmuller
onder meer voor zijn CDA-raadslid-

maatschap, Alfa cursus, lid van de
kerkeraad, pastorale zorg, penningmeester van het zorgcentrum, bestuurslid in de stichting speciaal onderwijs en van de PCOB, waar hij
overigens afgelopen donderdag afscheid van genomen heeft. “Een
waslijst aan bezigheden. Werkzaamheden die jullie vinden dat jullie ze moeten doen en waar jullie
waarde aan hechten. Jullie betrokkenheid is niet onopgemerkt gebleven”, aldus burgemeester Pieter Litjens, die vervolgens de versierselen
zelf opspelde bij het echtpaar en het
officiële samenzijn afsloot met een
groot boeket bloemen voor beiden.
“Ik hoop dat jullie genoeg ruimte in
huis hebben.” Het laatste woord was
aan Berend Vollmuller, die de uitreiking een bijzondere gewaarwording
noemde en hiervoor bedankte, ook
namens zijn vrouw: “We zijn er blij
mee.”

Energiemarkt helpt mensen op weg naar duurzaam leven

Wethouder Ulla Eurich: “Energie
besparen is echt niet ingewikkeld”
Aalsmeer - Het is een drukke week
voor wethouder Ulla Eurich. In de
‘Energieweek’, die maandag jl van
start is gegaan en zaterdag eindigt
met een energiemarkt, zijn diverse
evenementen de revue gepasseerd;
allen in teken van energie besparen. Een onderwerp dat steeds vaker wordt besproken en beschreven en dat van een ‘ver van je bed
show’ vanaf deze week dichtbij is
gekomen. Mensen raken toch doordrongen van het feit dat traditionele energiebronnen op de lange duur
uitgeput raken. Dus is het zaak andere vormen van energielevering
aan te boren. Tot zover hebben particulieren daar niet echt een directe boodschap aan. Dat wordt anders
wanneer er naast besparing van het
milieu ook geld mee overgehouden
kan worden.
Gemeente Aalsmeer laat door middel van de Energieweek heel veel
voorbeelden zien hoe inwoners tot
besparing kunnen komen. “Het is
echt niet zo ingewikkeld”, legt wethouder Ulla Eurich uit. “Huiseigenaren en ook bedrijven kunnen
met nuttige tips heel wat besparen.”
Maar omdat niet iedereen er dage-

Veel spinselrag!

Aalsmeer - Door het warme weer
hebben de eitjes van de spinselmot
zich sneller als anders ontwikkeld
tot rupsen. De eitjes van de spinselmot (of stippelmot) overwinteren op bomen en struiken. Als het
weer warmer wordt in het voorjaar, komen er rupsen uit deze eitjes. Tevens ontwikkelt zich een beschermend spinselrag. Deze spinselrag beschermt de rupsen tegen
hun natuurlijke vijanden en ondertussen voeden de rupsen zich met
het jonge blad. Nu is dit duidelijk
zichtbaar doordat complete struiken
kaalgevreten zijn en overdekt worden door spinselrag. Het spinselrag
kan een benauwend beeld geven,
maar levert geen gevaar op voor de
gezondheid en voor de bomen en
struiken. Zodra deze rupsen en vlinders de struiken verlaten, herstellen
deze struiken zich.

lijks mee bezig is en vanwege het
‘woud’ van adviezen en mogelijkheden, is het organiseren van een
energiemarkt een goed idee, vindt
ze. “Mensen weten vaak niet waar te
beginnen.” En dat terwijl het zo eenvoudig is. De meeste maatregelen
zijn aardig ingeburgerd: de woning
isoleren, de fiets nemen in plaats
van de auto, led-verlichting, de verwarming eerder op een lage stand
voor het naar bed gaan... Maar volgens de wethouder van Duurzaamheid zijn er nog tal van andere ‘tips
en trucs’ om geld in je portemonnee
te houden en tegelijkertijd het milieu te sparen. “Het klinkt als toekomst, maar je kunt je huis helemaal
energiezuinig laten bouwen. Bovendien zijn er al experimenten met zogenaamde oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook koken zal op diezelfde manier kunnen gebeuren.”
Eurich brengt het Energieplushuis
onder de aandacht, dat aan de Kudelstaartseweg is gebouwd en dat
uniek in zijn soort is vanwege het
totaal energiezuinige karakter. “Bij
alles is rekening gehouden met besparing van stook- en stroomkosten. Het is zelfvoorzienend. Zonne-

panelen op dak en windmolens inde
tuin. En, dat is interessant: Stroom
die is opgewekt, die je niet gebruikt
kun je terugleveren aan het net. Dat
levert geld op.”
Energiemarkt
Aanstaande zaterdag kan een rondleiding in dit ‘plus huis’ worden geboekt, zodat mensen zelf kunnen zien wat er mogelijk is. De
tocht naar de woning vanaf het gemeentehuis gebeurt... per elektrische fiets! De energiemarkt duurt
van 11.00 tot 16.00 uur, vindt plaats
in het gemeentehuis en is kosteloos te bezoeken. “Echt een aanrader”, volgens Eurich. “Je wordt heel
breed geïnformeerd en niet alleen
over ingrijpende maatregelen maar
ook gewezen op de meest makkelijke tips om energie (en dus geld)
te besparen. Zeg zelf... wie checkt
vaak zijn bandenspanning van de
auto? Ook daarmee is al brandstof
te besparen”, aldus de wethouder
enthousiast. “Het geeft zo’n ‘boost’
zo’n energieweek. Wat mij betreft
mag er volgend jaar weer een worden georganiseerd.”
Door: Joke van der Zee.

Aalsmeer - Op donderdag 19 mei
heeft tussen tien voor twee en vijf
over twee in de middag een insluiping plaatsgevonden in de sportzaal van een school in de Schoolstraat. Uit de kleedkamer is een tas
gestolen met hier in onder andere
een fiets- en een huissleutel van de
jeugdige eigenaar.

Winkeldievegge
aangehouden
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei
rond elf uur in de ochtend is in een
winkel in de Zijdstraat een winkeldievegge door de politie aangehouden. De eigenaar herkende de
42-jarige vrouw uit Den Haag van
een vorige diefstal. Toen was zij er
vandoor gegaan met parfum voor
een bedrag van ongeveer 40 euro.
De vrouw is meegenomen voor verhoor.

Gereedschap
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 mei is ingebroken in een woning aan de Stommeerweg die verbouwd wordt. Via
de achterzijde hebben de dieven
zich toegang tot het huis verschaft.
Een grote hoeveelheid gereedschap
van het hier werkende bouwbedrijf is gestolen. De politie vermoedt
dat de inbrekers zijn gearriveerd en
weggereden met een busje. Mogelijk zijn er getuigen. De politie is bereikbaar via 0900-8844.

Munten en sieraden
uit woning weg
Kudelstaart - Op zondag 22 mei
is tussen drie uur in de middag en
elf uur ‘s avonds ingebroken in een
woning aan de Herenweg. Aan de
achterzijde van het huis hebben de
dieven een raam open gebroken.
De inbrekers zijn er vandoor gegaan met een verzameling munten
en sieraden.

Inbraak winkel
met breekijzer
Aalsmeer - Op donderdag 19 mei
is tussen kwart voor twee en drie
uur in de nacht ingebroken in een
winkel op het Poldermeesterplein.
De inbreker heeft de schuifdeur aan
de voorzijde geprobeerd in te trappen en met een kort model breekijzer de nooddeur geforceerd. Hij is
er zonder buit vandoor gegaan. De
inbreker is man met een lengte van
ongeveer 1.70 meter, heeft een getinte huidskleur, droeg een bivakmuts, donkere jas, handschoenen
en lichte sportschoenen. De politie heeft de inbraakpoging in onderzoek.

Kenteken bewijzen
kwijt na controle
Aalsmeer - Op vrijdag 20 mei heeft
de politie tussen twaalf uur in de
middag en zeven uur ‘s avonds een
grootse verkeerscontrole gehouden
op de Dreef. Met name bestuurders
van bromfietsen werden tot stoppen gemaand. Er is een groot aantal
kentekenbewijzen ingevorderd vanwege gebreken aan de brommers.
Drie bromfietsen bleken te zijn opgevoerd. Ook automobilisten zijn
vermanend toegesproken vanwege
constructiefouten. Met name gladde banden werden geconstateerd.

2e katern
Sectorsamenwerking belangrijker dan ooit!

2010 Was goed jaar voor
veiling FloraHolland
Aalsmeer - Met een jaaromzet van
ruim 4,1 miljard euro en een nettoresultaat van 12 miljoen euro was
2010 voor bloemenveiling FloraHolland een goed jaar. De omzet nam
vooral door prijsherstel toe met bijna 7 procent. Via de vijf Nederlandse vestigingen van de coöperatie
(Aalsmeer, Bleiswijk, Eelde, Naaldwijk en Rijnsburg) werden ruim 12
miljard bloemen en planten verkocht. “Toch zette het prijsherstel
voor de rentabiliteit van telers en
handelaren onvoldoende zoden aan
de dijk”, zei algemeen directeur Timo Huges bij de presentatie van de
jaarcijfers. “Het is meer dan ooit belangrijk om in goede samenwerking
met productie en handel de marktkansen die we zien, te ontsluiten.”
De coöperatieve veilingorganisatie,
waar productie en afzet steeds meer
een internationaal karakter krijgen,
viert dit jaar haar honderdjarig bestaan.
Geld terug naar leden
De sterke financiële positie van de
veiling maakt het mogelijk om de
leden geld terug te geven. “Van de
bijdragen die de coöperatieleden in
2010 leverden aan de ledenlening,
kunnen we de helft, 19 miljoen euro, terugstorten. Dat geeft de telers
weer een beetje lucht”, aldus financieel directeur Erik Leeuwaarden.

“Met een solvabiliteit van 23 procent en een garantievermogen van
bijna 47 procent heeft de coöperatie een solide basis.” Zowel in 2010
als in 2011 investeert FloraHolland
75 miljoen euro in met name logistieke middelen (zoals uniformering van het stapelwagenbestand)
en uitbreidingsmogelijkheden voor
haar klanten, de (groot)handelaren
en exporteurs.

Steeds meer digitaal
De verkoop via de veilingen wordt
steeds virtueler. Rond de 50 procent
van de snijbloemenafzet via de veilingklok gaat door middel van Kopen op Afstand, een systeem waarbij de inkoper - in de veilingzaal of
elders in de wereld - op basis van
digitale informatie beslist. Ruim 70
procent van de totale bloemen- en
plantenomzet wordt verhandeld
zonder dat de inkoper op de klokken en bij FloraHolland Connect het
product nog fysiek ziet. Digitale informatie is ook in de verkoop via
de bemiddelingsorganisatie FloraHolland Connect (bijvoorbeeld toegepast in aanbodscatalogi) steeds
belangrijker. FloraHolland Connect
richt haar commerciële activiteiten in rondom de verschillende afzetsegmenten en ontwikkelt zich in
toenemende mate tot commercieel
kenniscentrum. De veilingklok is en

blijft voor FloraHolland een sterk afzetinstrument, waarin fors wordt
geïnvesteerd. Alle vestigingen hebben nu projectieklokken waarmee
beeldveilen (veilen zonder dat het
product fysiek voor de klok komt)
mogelijk is.
Internationaal karakter
Projectieklokken zijn ook geïnstalleerd bij Veiling Rhein-Maas in
Herongen (D). Veiling Rhein-Maas
is een joint-venture van FloraHolland met het Duitse Landgard. De
voormalige FloraHolland-vestiging
Venlo ging eind november 2010 in
de joint-venture op. Veiling RheinMaas realiseert tot op heden een
omzet die hoger is dan vooraf was
ingeschat. Productie en afzet worden steeds internationaler. In Duitsland werd afgelopen jaar ook de logistieke hub Tradepark Bremen opgezet, samen met de Vereniging van
Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten. Door integratie van de
importveiling TFA kon FloraHolland
telers en handel meer marktmogelijkheden en een breder en dieper
assortiment bieden. Mede dankzij
deze stap nam het aantal buitenlandse leden van de coöperatie toe
tot ruim 500.
Plan Topteam
“Ik ben blij met de plek van het do-

mein ‘Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ in de negen Topteams van
EL&I-minister Verhagen”, zei Huges. “Die positie onderstreept onze
sociaal-economische betekenis en
geeft ruimte om onze belangen te
bepleiten. Het Topteam wil de kansen benutten die maatschappelijke uitdagingen als bevolkingsgroei,
grondstoffenschaarste, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit,
energie- en voedselzekerheid bieden aan innovatieve ondernemers
en wetenschappers. In ons businessplan zetten we in op excellentie
en ondernemerschap. Het sectoradvies wordt in juni aangeboden aan
minister Verhagen. Op de Zomerconferentie van Greenport Holland
in juni worden de plannen, compleet met actieagenda en sectororganisatie, toegelicht.”
100 Jaar kleur
Honderdjarig jubileum FloraHolland
Eind dit jaar viert de veiling onder de vlag “FloraHolland 100 jaar
kleur” het feit dat de eerste coöperatieve bloemenveilingen in Nederland honderd jaar geleden werden
opgericht. Al een eeuw lang werken kweke
rs in heel Nederland en ver daarbuiten samen in coöperatieve veilingorganisaties. Dankzij de veilingen
hebben telers en handelaren zich
kunnen specialiseren.
“Samen bouwden ze deze wereldwijde sierteeltketen op, die een
kleurrijke en krachtige bijdrage levert aan de economie. Dit eeuwfeest is voor mij vooral een eerbetoon aan al die ondernemers”, aldus
Huges, “want die samenwerkende
ondernemers legden de basis voor
de sterke sierteeltketen die we nu
kennen.”

Biertapwedstrijd in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande woensdag
1 juni wordt in café Joppe weer de
jaarlijkse biertapwedstrijd gehouden. Het is de veertiende keer dat
deze wedstrijd, die speciaal voor
klanten en amateurs is bedoeld,
plaats gaat vinden. Professionals
kunnen uiteraard ook mee doen,
maar zij zullen extra streng worden
beoordeeld. Een zeskoppige jury zal
het tappen en serveren van de bieren beoordelen.
De jury bestaat uit de winnaar van
vorig jaar, Ronald Stolwijk, Joppe eigenaar Jan van Schuppen en vier
juryleden van Heineken Nederland.
Het is de bedoeling dat er vier rondes verschillende glazen bier worden getapt waarbij er per ronde en-

kele deelnemers afvallen en de beste steeds doorgaan naar de volgende ronde. Om uiteindelijk te strijden om de hoofdprijs, een mooie
koperen tap zuil als wisselbokaal
en twee VIP-kaarten voor een concert naar keuze in de Heineken Music Hal. De winnaar mag, als hij of
zij wil en durft, ook mee doen aan
de districtswedstrijden van de Nederlands Kampioenschap Biertappen om op die manier door te stoten
naar de landelijke finale. Alle deelnemers (maximaal 40) krijgen een
gratis Heineken T shirt en de deelname is gratis. Inschrijven kan via
email naar jan@joppe.nl of even bij
Joppe achter de bar van het café in
de Weteringstraat.

Bewijs staat aan Westeinderplassen

Ook villa kan energieplus!

Fraaie bolides tijdens 3e
editie ‘Laatste Rondje’
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag
21 mei is vanuit Rijsenhout voor
de derde maal ‘Het Laatste Rondje’
verreden. Dit is een toerrit voor cabrio’s, klassiekers en sportwagens.
Met 60 startende equipes was het ’s
morgens een echt autofeest aan het
Konnetlaantje. Onder een stralende zon hebben de deelnemers een
prachtige route gereden door Het
Groene Hart van Nederland. Na een
rit van 107 kilometer, met onderweg
een boerenlunch, werd in de namiddag Rijsenhout weer bereikt, waarna de deelnemende auto’s werden
opgesteld op het terrein van ijsclub

De Blauwe Beugel. Het publiek en
de deelnemers hebben hier kunnen
genieten van de fraaie bolides. Na
de zorgvuldige puntentelling konden de prijswinnaars om 17.00 uur
bekend worden gemaakt. De eerste
prijs is gegaan naar Jan de Hertog
met zijn Mercedes SL. De tweede
plaats was voor Cees en Trees Uittenbogaard met hun Mercedes 280
S uit 1967 en de derde prijs is uitgereikt aan Ouk Uidam en Jan Konijn met de Nissan 350 Z. Dankzij de
inzet van de vrijwilligers en de hulp
van de sponsors is dit een onvergetelijke dag geworden.

Aalsmeer - Aan de Westeinderplassen is afgelopen dinsdag 24
mei een energieplus nieuwbouwvilla feestelijk in gebruik genomen in
bijzijn van onder andere Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, en wethouder Ulla Eurich,
wethouder duurzaamheid. In de woning woont sinds enkele weken een
gezin met drie kinderen. Energieplus houdt in dat de villa zélf meer
energie opwekt dan er door vergaande energiebesparingsmaatregelen nodig is. Van het overschot
kunnen ook de elektrische auto en
boot opgeladen worden. Bedenker
van het concept InnoConstruct en
energiebedrijf Eneco leveren met
het project het bewijs dat ook een
villa energieleverend kan zijn.
PowerHousing
Het concept van InnoConstruct
heet PowerHousing: De bewoner
kan hiermee met volledige architectonische en bouwkundige vrijheid zijn of haar eigen energieplushuis laten bouwen. Het eerste PowerHouse staat sinds 2009 in Leusden en is gebouwd in de stijl van
de jaren dertig. Het tweede huis –
in Aalsmeer- toont aan dat ook villa’s meer dan zelfvoorzienend kunnen zijn op energiegebied.
Zonnepanelen en windmolentje
Energiebedrijf Eneco is mede-initiatiefnemer van het concept en levert de oplaadpalen voor de elektrische auto en elektrische boot. Op
het dak en op de carport plaatste Eneco’s installatiebedrijf Tempus
in totaal 32 zonnepanelen, die elektriciteit leveren. De 32 panelen op

Geen beesten,
maar bikkels!
Aalsmeer - “In de Nieuwe Meerbode van 19 mei 2011 een leuk artikeltje over de Week van de Amateur
Kunst. Net als vele anderen hebben
wij hier als De Djembikkels zijnde
ook een vrijwillige bijdrage aan geleverd. Dit mede ook als een stuk-

het botenhuis volgen nog. Op het
dak liggen 50 vacuümbuizen voor
de opwarming van water voor badkamer, keuken en verwarming. Ook
het verwarmings- en koelsysteem in
de vloeren is mede door Eneco geinstalleerd. Het zorgt voor een optimale luchtkwaliteit en speciale ventilatiesleuven in de vloer zorgen niet
alleen voor verwarming in de winter,
maar ook voor verkoeling in de zomer. Tenslotte installeerde Eneco de
kleine windmolen aan het water, die
geruisloos voor extra stroom zorgt.
Verlichting
Philips leverde de nieuwste thuisverlichting voor de ultieme sfeercreatie en lichtkwaliteit, zoals het nieuwe verlichtingsconcept LivingAmbiance, waarmee je tot 16 miljoen
kleuren evenals elke variatie wit
licht kunt kiezen en drie favoriete instellingen bewaren. Mooie designs met energiezuinige LED’s zijn
te vinden in de verschillende ruimtes in en rondom de villa.
Afstandsbediening
Werkelijk alle onderdelen in de woning dragen bij aan het terugdringen van het energieverbruik. Een
kleine selectie: Het huis is gebouwd
met een soort piepschuim stenen
(polystyreen) die gevuld met beton
optimaal isoleren. De ramen hebben
driedubbel glas. Er wordt gebruik
gemaakt van een warmtepomp. D
Zelfs de afstandsbediening van
de televisie werkt op zonne-energie en met een speciale tool op de
iPad kan precies gecontroleerd worden hoeveel het huis opwekt en verbruikt.
je promotie voor onze band, want
het mes snijdt nu eenmaal aan twee
kanten. Echter, jammer dat wij niet
als zodanig werden vernoemd in het
desbetreffende artikel, hierin werd
namelijk gesproken over de Djembé-beesten. Wij zouden het dus erg
op prijs stellen als jullie in de volgende editie een kleine rectificatie
zouden willen plaatsen met een vermelding van onze juiste naam: “De
Djembikkels.” Bij deze en excuses!

Erepodium Rabobank Dikke Banden Race Categorie 7 en 8 jaar: Vlnr: Sebastiaan, Jetske, Christoph, Bram en rondemiss Roxan.

Door straten van Rijsenhout

Wielerronde spectaculair!
Aalsmeer - Onder werkelijk ideale omstandigheden kregen de wielerliefhebbers donderdag 19 mei
het beloofde spektakel tijdens de
Ronde van Rijsenhout gepresenteerd. Het begon al in de middaguren met de Rabobank Dikke Bandenrace voor de jeugd. De onderlinge strijd was weer ongemeen fel
en de tegenstellingen waren groot.
Daar waar de ene deelnemer met
een veel te grote versnelling reed
koos de andere deelnemer voor een
kleinere versnelling, ook wel koffiemolentje genoemd.
Het doel was eigenlijk hetzelfde: ouders, grootouders, vrienden en bekenden laten zien waar het uiteindelijk om ging: de streep halen. Er
waren in totaal drie leeftijdsgroepen en deze waren weer onderverdeeld in de categorie jongens en
meisjes. Bij de jongens ging de zege
naar Christoph, gevolgd door Bram
en Sebastiaan. Bij de meisjes ondervond Jetske geen enkele tegenstand en zij werd eerste. In de categorie 9 en 10 jaar ging de winst naar
Luuk, gevolgd door Daan en Quincy. Bij de meisjes werd Sharon eerste, gevolgd door Anne en Daphne.
In de categorie 11 en 12 jaar ging
de winst naar Sjors, gevolgd door
Bertijn en Kevin. Namens de Rabobank Regio Schiphol was Nick
Kors, directeur van de vestiging in
Aalsmeer ook dit jaar weer aanwezig om het startschot te lossen en de prijsuitreiking te verzorgen en hij deed dit samen met
rondemiss Roxan Zeldenthuis. De
wedstrijd bij de combinatie Junior meisjes en Nieuwelingen vrouwen bedroeg 40 kilometer, 33 rondes op het parkoers en in de beginfase bleef het peloton compact bijeen. Met nog 24 omlopen voor de
boeg schudde Riejanne Markus uit
Amstelveen voor de eerste keer aan
de boom maar voorlopig tevergeefs.
Het bood Nicky Zijlaard uit Rotterdam de mogelijkheid om de nodige
punten bij elkaar te sprokkelen voor
de leidersprijs. Een hernieuwde poging van Riejanne Markus slaagde,
met nog zeventien ronden te rijden,
wel en zij pakte een voorsprong van
12 seconden op het peloton. Hier
werd even geaarzeld maar een premiesprint zorgde ervoor dat het peloton weer helemaal kompleet was.
Met nog zes ronden te rijden deed
Riejanne Markus een hernieuwde
poging om weg te komen en deze
poging slaagde wel. Kirsten Coppens uit Noordhoek zag het gevaar en probeerde nog aansluiting
te krijgen maar het verschil van 10
tot 12 seconden bleef en Riejanne
Markus werd de terechte winnares.
De leidersprijs werd een prooi voor
Nicky Zijlaard uit Rotterdam.
Einduitslag: 1. Riejanne Markus
(Amstelveen); 2. Kirsten Coppens
(Noordhoek); 3. Corine van der Zijden (Tienhoven ZH). De grootste
pechvogel was wel Daphne Guerra uit Breda. Zij kwam in de laatste
ronde in de bocht van de Boeierstraat en Verremeer ten val en naast
flink wat schaafwonden klaagde zij
ook over pijn in de schouder en op

advies van de medewerkers van de
Eerste Hulp werd zij ter controle
naar het ziekenhuis vervoerd.
Sportklasse
De wedstrijd in de Sportklasse telde eveneens een afstand van 40 kilometer en de beginfase werd gekenmerkt door het aftasten van de
kansen. Leon Schouten uit Breukelen en Gerard van Rijssel uit Noordwijkerhout proberen een gaatje te
slaan en even later probeert Marcel Hoffman uit Hoofddorp aansluiting te krijgen. Met nog 20 ronden te gaan volgt een hergroepering. Hans van Eijk uit Nieuw Vennep probeert met nog 13 ronden te
gaan een premiesprint te winnen en
ziet tot zijn verbazing dat hij plotseling 18 seconden voorsprong heeft
op het peloton. Een ronde later is dit
zelfs 24 seconden. De zonnestralen hebben grip gekregen en zijn lichaam functioneert als een zonnepaneel en heel veel energie en met
nog 9 ronden te gaan blijft de voorsprong gehandhaafd en als broer
Ton een paar ronden later nog even
als stoorzender fungeert, staat al
vast dat Hans van Eijk naar de overwinning soleert. Einduitslag: 1. Hans
van Eijk (Nieuw Vennep); 2. Jasper
van Tol (Rijsenhout); 3. Jos van Ginneken (Etten-Leur).
Elite, Beloften Amateurs
Het absolute hoogtepunt van het
programma beloofde de wedstrijd
bij de Elite en Beloften Amateurs te
worden. Om 19.15 uur gingen circa
90 deelnemers van start voor hun
afstand over 80 kilometer, 65 rondjes. Na wat kleine plaagstootjes
gingen Roy Boeve uit Kampen en
Bas Oude Elferink uit Mijdrecht op
avontuur maar dat duurde niet lang.
Even later vindt Nico Vuurens uit
Meerkerk de tijd gekomen om zijn
neus aan het venster te drukken.
Hij krijgt hierbij gezelschap van Rudy Coers uit Hoogkarspel en Maarten Lindeboom uit Amstelveen en
ook Lars van de Vall en Gerhard Joling uit Krimpen a/d IJssel weten de
aansluiting te vinden. Dit is het sein
om uit te kijken naar een bloedstollende finale met duizelingwekkende
snelheden, gemiddeld 48 kilometer
per uur in verschillende rondes en
het is dan ook onbegrijpelijk dat een
pizzakoerier tegen het peloton in rijdend probeert zijn weg te vinden
in de Drakenstraat. Er ontstaat een
kopgroep van 12 man met nog 34
ronden te gaan met daar in onder
andere ook de winnaar van vorig
jaar Koos-Jeroen Kers uit Amstelveen en ook Etienne Kooreman uit
Aalsmeer heeft en plaatsje gevonden. Koos-Jeroen Kers bleek uiteindelijk, evenals vorig jaar over de
langste adem te beschikken. Einduitslag: 1. Koos-Jeroen Kers (Amstelveen); 2. Gerhard Johling (Krimpen a/d IJssel); 3. Malaya van Ruitenbeek (Den Haag). Het comité Wielerronde van Rijsenhout, bestaande uit Willem van Dongen, Okker de Kok, Dirk Maarssen en Adriaan Spaargaren kan terugzien op
een zeer geslaagde dag.

Erepodium Sportklasse: Vlnr: Jasper van Tol, rondemiss Roxan, Hans van Eijk,
Jos van Ginneken en Willem van Dongen.
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OBS Kudelstaart: Reken maar!

Play-in een groot succes

Kudelstaart - Wereldwijd kunnen schoolkinderen zich inschrijven
voor de z.g. kangoeroewedstrijd. Zij
krijgen dan via internet zeer complexe opgaven te maken op het gebied van rekenen en wiskunde. Een
aantal kinderen van de OBS Kudelstaart, dat hier echt dol op is,
schreef zich in.
Vol vuur gingen zij aan de slag om
de uitdagende opgaven tot een

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
mei werd er een play-in georganiseerd door drie Aalsmeerse muziekverenigingen, Sursum Corda,
Aalsmeers Harmonie en Flora. Deze play-in werd als afsluiting van de
WAK week gehouden. ’s Morgens
zijn alle deelnemers, uit Aalsmeer en
omgeving, bij elkaar gekomen in de
muziekschool de Hint in Aalsmeer.
Na het welkomstwoord zijn de repetities begonnen onder leiding van
Lucienne de Valk. Tijdens de repetities werd hard geoefend aan de
stukken: Swedisch Volksweise, Pilates: Mountains of Dragons, The
Mask of Zorro, Floris en Caravan.
Swedisch Volksweise van JS Svendsen (arr. S Gustafson) is een mooi,
rustig klankstuk waarmee iedereen
zich op kon warmen. Vervolgens
werd Pilates: Mountains of Dragons
van Steven Reineke uit de tas gehaald. In dit muziekstuk werd het

goed einde te brengen. En met goed
gevolg, één van de kinderen presteerde het zelfs om 97 procent van
de opgaven goed te maken, en dat
is een wereldprestatie! Op de foto
staan de trotse kinderen met hun
deelnamecertificaat. Op de foto ontbreekt Bart Verburg. Alle deelnemers ontvingen het spelletje Trits,
en een toegangskaart voor het museum Boerhave in Leiden.

Theaterdag op de Zevensprong

Leskisten voor scholen
Aalsmeer - De inschrijving voor
het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar
2011-2012 is gestart. Leerkrachten van alle basisscholen in de regio Amstelland en Meerlanden kunnen inschrijven op een aantrekkelijk aanbod van leskisten, -materialen, lessen en projecten. Er zijn leskisten voor verschillende leeftijden
beschikbaar. Het doel van NME is
om bewoners, vooral jongeren, bewust te maken van de waarde van
de natuur, milieu en duurzaamheid.
Bewustwording draagt bij aan een
meer verantwoord handelen. Scholen kunnen zich van 6 juni tot en
met 1 juli inschrijven via de geheel
vernieuwde website www.natuur-

milieuweb.nl Op de homepage van
de site staat ook een knop voor alle
geïnteresseerden om zich te abonneren op de maandelijkse gratis digitale NME Nieuwsflits. Om het de
scholen nog wat makkelijker te maken bij het kiezen is het aanbod ook
op een overzichtelijke poster gezet.
Deze poster is per post aan de scholen toegestuurd. De door de scholen gekozen leskisten worden tijdens het schooljaar bij de scholen
afgeleverd en na de uitleenperiode weer opgehaald. Voor iedere inschrijving wordt een reserveringsvergoeding gevraagd. Met dit geld
wordt de kwaliteit van het regionale NME-aanbod op het huidige hoge peil gehouden.

Rijsenhout - Afgelopen maandag 16 mei was een speciale dag
voor de leerlingen van OBS de Zevensprong uit Rijsenhout. De groepen een tot en met vier hadden een
theaterdag. Het thema van de voorstelling was de ‘Hoedjeskist’. De
vier groepen hadden ieder een eigen rol in de voorstelling. Zo waren er huilende indianen, de buren die ziek waren, Spaanse dorpelingen die moeite hadden met dansen en Chinese acrobaten. De ochtend stond in het teken van oefenen,
oefenen en nog eens oefenen. Want
’s middags zou de voorstelling al
plaats vinden. Het verhaal ging over
mevrouw Hoed. Zij had een hoedjeswinkel en besloot om een wereldreis te gaan maken. Onderweg
kwam zij de buren tegen, die waren
niet zo lekker. Maar met een hoedje van mevrouw Hoed waren ze snel
weer beter. De reis ging verder naar
Spanje. Daar kwam zij een meisje
tegen die niet kon dansen. Met een

hoedje van mevrouw Hoed kwam
alles weer goed. Al zwemmend zette ze haar reis voort naar Amerika.
In Amerika aangekomen liep ze de
huilende indianen tegen het lijf. Zij
waren erg verdrietig omdat niet duidelijk was wie het opperhoofd was.
En wederom had mevrouw Hoed de
oplossing. Een prachtige indianentooi maakte duidelijk wie het opperhoofd was. Zwemmend ging zij
de Stille Oceaan over. Tot haar grote schrik kwam ze daar een Chinese draak tegen. Deze draak durfde
niet te praten, omdat hij anders vuur
zou spugen. Gelukkig had mevrouw
Hoed ook een vuurvast hoedje bij
zich. Voortaan kon de draak gewoon vriendelijk ‘hallo’ zeggen. Als
bedankje gaven de Chinese acrobaten een mooie show cadeau. Het
was hard werken voor de leerlingen
van OBS de Zevensprong, maar het
is een prachtige voorstelling geworden. Het was een hele leuke dag en
zeker voor herhaling vatbaar.

gevecht aangegaan met de draak
op de berg Pilates in Zwitserland.
Dit gevecht vond plaats na een lange en vermoeiende tocht omhoog
naar de bergtop. Uiteindelijk bleek
het een lief draakje te zijn, die iedereen wilde redden. Na de koffiepauze was Floris van Julius Steffaro (arr. Carl Wittrock) aan de beurt.
In dit stuk werd de begintune van
televisieserie Floris ten gehore gebracht. De klarinetten, fluiten en bugels hezen zich in het zadel om het
paard van Floris uit te beelden. In
The Mask of Zorro van James Horner (arr. John Moss) wordt het verhaal van Zorro, de legendarisch held
verteld. Als laatste stuk werd Caravan van Duke Ellington (arr. Naohiro
Iwai) gerepeteerd. Dit stuk werd als
toegift gespeeld tijdens het concert
in de burgerzaal van het gemeentehuis en vormde tevens de afsluiting
van de WAK week.

EHBO-diploma’s De Wegwijzer
Aalsmeer - Een brandwond koelen,
een vingerverbandje aanleggen, iemand reanimeren.
Groep 8 van basisschool de Wegwijzer draait er de hand niet meer
voor om.
Na een aantal lessen jeugd-EHBO
mochten de leerlingen afgelopen

week laten zien wat ze geleerd hebben tijdens het EHBO-examen. Dat
ging ze goed af, want de supervisors
waren uiterst tevreden en alle leerlingen hebben hun EHBO-diploma
uitgereikt gekregen.
Nu maar hopen dat ze die in de
praktijk niet nodig zullen hebben…

Juf Mariëtte trouwt met haar
Tim op de Antoniusschool
Kudelstaart - Donderdag 19 mei is
juf Mariëtte van de Antoniusschool
getrouwd met haar Tim. Het kersverse echtpaar kwam op school
langs om een feestje te vieren met
de kinderen van Mariëtte’s klas. De
kinderen vonden de juf er prachtig
uitzien, net een prinses!
Alles was gezellig versierd en toen
het bruidspaar door alle bogen en
bellenblaas in het lokaal arriveerde,
werden zij daar getrouwd door wethouder Ulla Eurich. Een paar prachtig in elkaar geknutselde ringen met
grote glimmende stenen werden
aan de vingers geschoven van het
getrouwde paar en natuurlijk volgde
er ook een kus!

De afgelopen weken was er door de
kinderen flink geoefend op een liedje voor de juf en Tim en ze zongen
het dan ook heel mooi. Na het lied
werden de cadeaus aangeboden.
De kinderen hadden allemaal iets
gemaakt voor de juf en Tim. Ook is
er een dvd gemaakt waarop de kinderen als praatjesmakers over trouwen babbelen. Het bruidspaar was
er heel blij mee.
Met limonade, kinderchampagne en
soesjes is geproost op het bruidspaar. Na het bezoek aan school gingen Juf Mariëtte en Tim naar Alphen aan de Rijn om daar de trouwplechtigheid nog eens in het echt
over te doen.

Sursum Corda op Jozefschool
Aalsmeer - Donderdag 19 mei hebben enkele leden van muziekvereniging Sursum Corda samen met dirigent Dick Hesselink de groepen 5
en 6 van de Jozefschool bezocht. In
het lesprogramma werd verteld hoe
geluid ontstaat en hoe je geluid uit
een muziekinstrument kunt krijgen.
Het verschil tussen koperen blaasinstrumenten en houten instrumenten werd uitgelegd en uitgebreid
gedemonstreerd. Helaas was er aan
het einde van de les niet genoeg tijd
voor iedereen om een muziekinstrument uit te proberen.
Gezocht: Nieuwe leden
Muziekvereniging Sursum Corda
zoekt nieuwe leden. Als je nog met
muzieklessen moet beginnen kun je
ook lid worden van de vereniging.
Het voordeel daarvan is dat je dan
in aanmerking komt voor korting op
de HaFaBra-muzieklessen bij muziekschool de Hint in Aalsmeer of
bij Pier K in Hoofddorp. Dit is afhankelijk van de gemeente waar-

in je woont. Nog een ander voordeel is dat de vereniging een aantal
muziekinstrumenten beschikbaar
heeft, leden kunnen die in bruikleen
krijgen. Muzikanten die al een aantal maanden les hebben gehad zijn
van harte welkom bij Jeugd- en opleidingsorkest Jong Sursum. Het is
een harmonieorkest dus is de groep
samengesteld uit koperen- en houten blaasinstrumenten en slagwerk. Er is plaats voor muzikanten
op dwarsfluit, hobo, trompet, drums,
trombone, tuba, etc. Je kunt in overleg altijd een paar maanden gratis
komen meespelen om het uit te proberen. Vrijdag na Hemelvaart wordt
er niet gerepeteerd, maar normaal
gesproken kun je altijd even binnenlopen op de repetitie. Deze is op
vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
12. Voor meer informatie kan gebeld
worden naar 0297-344334 of 0297521128. Of kijk op de website, die
sinds kort weer in de lucht is: www.
sursum-corda-aalsmeer.nl.

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

veel buitenspeelmateriaal en bij ’t
Gilde kunnen kinderen zich laten
schminken. Deelname is gratis! De
buitenspeeldag begint om 14.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. Vanaf 10.00
uur is een deel van de Graaf Willemlaan en de Proosdijstraat afgesloten
voor verkeer.
Vrijwilligers gezocht!
Om deze dag mogelijk te maken is
er nog wel hulp nodig! Daarom is
de organisatie op zoek naar mensen
vanaf 15 jaar die het leuk vinden om
die dag vrijwillig te helpen! Het gaat
om assistentie bij spelletjes en activiteiten. De hulp is nodig tussen
13.00 en 17.00 uur. Lijkt het u/jou
leuk om tijdens deze middag te komen helpen? Voor opgave of informatie kan contact opgenomen worden met inge@debinding.nl.

Circus Tadaa bij de Binding
Aalsmeer - Tijdens de Week van
de Amateurskunst heeft de Binding flink uitgepakt. Een volledig
verzorgde middag voor kinderen uit
groep 3 tot en met 8, die hen werd
aangeboden door het Meerlandenfonds en de stichting Vrienden van
de Binding. Een professionele circusartiest kwam de kinderen allerlei
technieken aanleren. Ruim 40 kinderen werden ingedeeld in groepjes, zodat alle technieken geoefend
konden worden. Een onderdeel was
acrobatiek, waarbij kinderen op elkaar gestapeld werden. Er hing een
trapeze, waarbij de kinderen allerlei
trucs leerden, om er zonder het gebruik van hun handen, aan te blijven
hangen. Met éénwielers werd een
parcours afgelegd en ook met kleine kabouterfietsjes. Daarbij werd
het evenwicht goed getest. Zo ook
bij het bal lopen. Op een massief
houten bal kon met kleine stapjes

achteruit, vooruit gelopen worden.
Een rare en leuke ervaring voor de
kinderen. Uiteraard werd er ook geoefend met jongleren. Met bordjes,
kegels en stokken waren de kinderen druk in de weer. Nadat alle disciplines waren getest en geoefend
werd het tijd om een show in elkaar
te zetten. Iedereen kon een onderdeel kiezen, waarin hij of zij kon uitblinken tijdens de show. Aan het
einde van de middag stroomde het
plein bij de Binding vol met ouders en belangstellenden. De muziek ging harder en alle kinderen
stonden in grappige verkleedkleren
klaar met attributen. De circusdirecteur kondigde elke act aan. Nadat
iedereen zijn of haar kunsten had
vertoond, werd er flink geapplaudisseerd. Dankzij het mooie weer, circus Tadaa en de inspanningen van
alle kinderen, is dit een heel geslaagde middag geworden.
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Creatieve zomerkampweek
voor jeugd bij De Hint

Doe eens raar met je haar
op de Graankorrel

Uithoorn - In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus organiseert Kunstencentrum De
Hint een creatieve vakantieweek
in Uithoorn. Elke dag van 10 tot 4
wordt in een weekprogramma door
gekwalificeerde docenten lesgegeven in (pop)zang, (street)dance, toneel en muziek, handvaardigheid en
(animatie)film.
De Hint zomerweek wordt georganiseerd voor kinderen van 8 tot 12
jaar (bovenbouw basisschool), die
het leuk vinden om in hun vakante
een week intensief bezig te zijn met
kunst en cultuur in al zijn vormen.
Er wordt een breed programma
aangeboden, met naast lessen en
workshops, ook voldoende ruimte voor zomerse ontspanning en
spel buiten. De week is opgebouwd
rond een thema: sterren. Gedurende de week wordt toegewerkt naar
het maken van een (animatie)film.
De filmpjes maken deel uit van een

Kudelstaart - Woensdag 25 mei
was het groot feest op basisschool
de Graankorrel. Alle juffen en de
meester vierden hun verjaardag. Het
thema van deze ochtend was `doe
eens raar met je haar´. Alle verschillende kapsels werden ´s ochtends
op een catwalk geshowd aan de
hele school. En wat zaten er grappige en rare kapsels bij. Onder andere punkkapsels, gekleurde haren,

spetterende eindpresentatie op vrijdag. Elke dag begint met een gezamenlijke start, waarna in groepen verder wordt gewerkt. Dagelijks
wordt een lekkere lunch verzorgd.
De activiteiten vinden plaats in Uithoorn, bij De Hint, Prinses Christinalaan 120, de naastgelegen school
De Regenboog en Stichting CREA
bij het Fort aan de Drecht. Deelnemers hoeven geen leerling te
zijn van De Hint of een instrument
te kunnen spelen om mee te doen.
Kinderen die een instrument kunnen spelen kunnen deze echter gerust meenemen, dan kan een bandje of orkestje worden gevormd. De
kosten voor deze zomerweek bedragen 225 euro per kind. Er kunnen 25
kinderen meedoen. Aanmelden zo
spoedig mogelijk tot uiterlijk 1 juli,
middels een mail aan admin@dehint.nl. Daarna ontvangt u een uitgebreid inschrijvingsformulier. Zie
ook www.dehint.nl.

JAU F11 de beste in de
voorjaarscompetitie
Aalsmeer - Het zat er het hele seizoen al aan te komen. Bij de start
van de eerste competitie van dit seizoen in het najaar van 2010 was het
voor alle spelertjes in de F11 even
wennen. Allemaal waren zij nieuw
of kwamen ze bij de Champions
league vandaan. Natuurlijk moesten
zij even op elkaar ingespeeld raken
en elkaar leren kennen. De najaarscompetitie van 2010 werd dan ook
afgesloten met een vierde plaats.
Maar vanaf het begin van de voorjaarscompetitie van 2011 was het al
meteen raak. Met een glansrijke 4-0
overwinning werd de F6 van Arsenal
verslagen. Met wat de kids leerden in de trainingen en de wedstrijden ging het steeds beter. De spelers ontdekten wat zij de prettigste
plek in het veld vonden om te spelen. Een paar spelers wilden afwisselend keeper zijn, en waar andere spelers een spits in zichzelf vonden, ontdekten een paar ander spelers dat in hun een goede verdediger schuil ging. Dit zorgde voor een
goed samengesteld team wat ook

steeds beter ging overspelen en acties maakte waar het kon. Met deze
kwaliteiten werden de andere teams
in de poule verslagen wat aan het
einde van het seizoen resulteerde in
elf gewonnen wedstrijden en maar
één verloren wedstrijd tegen de F11
van Buitenveldert. In de kampioenswedstrijd werd afgelopen donderdagavond de F11 van SDZ met 6-0
verslagen waarna een groot feest
losbarstte. Alle spelers werden gehuldigd met een medaille en een
bosje bloemen. Als klap op de vuurpijl eindigde zij afgelopen zaterdag
ook nog op de eerste plaats in hun
poule op het toernooi bij SV Ouderkerk. Dus, ook hier kon een beker
mee naar huis worden genomen.
Na afloop van dit toernooi werden de spelers van F11 in de kantine van R.K.A.V. nog in het zonnetje gezet met patat, frikadellen drinken, en zelfs nog kinderchampagne. Al met al was het een fantastisch en leerzaam seizoen en gaan
de kids zich opmaken voor het seizoen 2011/2012.

Langere route tijdens zevende
editie junior pramenrace
Aalsmeer - Op zaterdag 25 juni om 13.00 uur klinkt het startschot op het Stokkeland voor alweer de zevende editie van de junior pramenrace. Het thema dit jaar
is Onderwaterwereld. Vele zeenimfen, onderwateracrobaten en wildwaterpalingen zullen zich verzamelen bij de start. Maar voordat het zo
ver is, zal op zaterdag 18 juni om
14.00 uur de sportmiddag plaatsvinden bij jachthaven Stenhuis aan het
eind van de buurt waar de deelnemende teams zullen strijden om het
startnummer. Ook bij slecht weer
zal de sportmiddag doorgaan, omdat Stenhuis een leeg staande botenloods beschikbaar heeft gesteld
om de sportactiviteiten uit te kunnen voeren. Tevens zal foto de Boer
weer van de partij zijn en worden de
kinderen uiteraard verwent met de
nodige versnaperingen. Nieuw dit
jaar is dat de sportdag te volgen zal
zijn met de webcam. Via de website http://www.junior.pramenrace.nl/
kan worden ingelogd om de deelnemende teams te volgen. Het belooft dit jaar een zeer spectaculaire
sportmiddag te worden! De organisatie is er lang mee bezig geweest:
De opdrachten en de route. De route is dit jaar veranderd. Door de vele deelnemende pramen is de route

Mini Schoolvoetbaltoernooi
bij RKAV prima verlopen!
Aalsmeer - Onder de tonen van de
opzwepende muziek van DJ Kees
Markman, betraden de winnaars
van het 31e Mini Schoolvoetbaltoernooi op vrijdagavond 20 mei de tribune van RKAV om hun welverdiende prijzen uit handen van wethouder Gertjan van der Hoeven in ontvangst te nemen.
Na een toernooi van vijf avonden en
één middag, waarbij maar liefst 170
teams het tegen elkaar in 464 wedstrijden opnamen, kon je de vermoeidheid, maar vooral de blijdschap op de gezichten van de kinderen aflezen. Op maandagavond
16 en woensdagavond 18 mei speelden de jongens van de groepen 5 en
6 en de meisjes van de groepen 7 en
8. Op dinsdagavond 17 en donderdagavond 19 mei speelden de meisjes uit de groepen 5 en 6 en de jongens uit de groepen 7 en 8. Tussendoor werd op woensdagmiddag 18
mei door 38 teams gestreden om de
bekers voor de groepen 4 van alle
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Op woensdagmiddag was het vooral
de Antoniusschool die met de ereprijzen aan de haal ging. Zowel bij
de meisjes als bij de jongens behaalden zij de eerste plaats. Uitslag
Meisjes Groep 4: 1. Antonius 1, 2.
De Brug 1, 3. Kudelstaart 1, 4. Antonius 2. Uitslag Jongens Groep 4: 1.
Antonius 1, 2. Kudelstaart 1, 3. Oosteinder 1, 4. Jozef 3. Bij de meisjes
groep 5 en 6 en bij de jongens groep
5 en 6 gingen de eerste prijzen naar
Aalsmeer-Oost. Bij de meisjes groep
5 en 6 werd de Oosteinder 1 kampioen en bij de jongens groep 5 en 6
behaalde de Zuidooster 3 de hoogste eer. Uitslag Meisjes Groep 5/6:
1. Oosteinder 1, 2. Antonius 8, 3.
Wegwijzer 3, 4. Zuidooster 1. Uitslag
Jongens Groep 5/6: 1. Zuidooster 3,
2. Jozef 4, 3. Oosteinder 1, 4. Antonius 2. Bij de groepen 7 en 8 was
duidelijk één school de beste. Zowel
bij de meisjes groep 7 en 8 als bij
de jongens groep 7 en 8 was het De
Wegwijzer die er met de eerste prijs
vandoor ging. Uitslag Meisjes Groep
7/8: 1. Wegwijzer 1, 2. Oosteinder 1,
3. Antonius 1, 4. Oosteinder 2. Uitslag Jongens Groep 7/8: 1. Wegwijzer 2, 2. Jozef 1, 3. Kudelstaart 3, 4.
Antonius 4. Gelukkig was het de hele week geweldig weer om te voetballen. Niet te warm en wel droog.

Mede door het goede weer had het
toernooi ook niet te klagen over publieke belangstelling. Grote excessen met het parkeren hebben zich
gelukkig niet voorgedaan. Mede
doordat de organisatie van te voren
duidelijk had gevraagd om met de
fiets te komen. Hieraan is goed gehoor gegeven. Op het complex was
de hele week een flink team van
de EBHO aanwezig. Gelukkig hebben zij geen ernstige blessures hoeven te behandelen. Uiteraard waren
er weer de nodige blessures aan
hoofd, been, knie of enkel. Maar dit
was allemaal direct behandelbaar.
66 Vrijwilligers
Op de website van RKAV kon men
de hele week de uitslagen en standen van alle poules volgen. Tevens
heeft RKAV onder ‘media’ vele foto’s
geplaatst van het toernooi.
De organisatie sloot deze voetbalweek op een spectaculaire wijze af. Iedereen mocht van gastheer
RKAV voor één keer op het prachtige kunstgrasveld staan om zodoende dicht bij de tribune de prijsuitreiking te kunnen volgen. DJ Kees
Markman begeleidde ieder team
met een bekend deuntje naar de tribune. Als ware Champions Leguea
winnaars beklommen de kinderen
de zonovergoten tribune van RKAV.
In het midden van deze tribune
was het Wethouder Gertjan van der
Hoeven die de prijzen aan alle finalisten overhandigde. In zijn woordje had de wethouder de sponsors en de EHBO al bedankt, toen
hij terecht nog extra opmerkte dat
dit soort toernooien niet gehouden konden worden zonder de inzet
van vele vrijwilligers. Voor dit toernooi had RKAV maar liefst 66 vrijwilligers ingezet. Een groot compliment en dank aan al deze mensen is dan zeker op haar plaats. Deze week is bedoeld om alle kinderen
uit Aalsmeer en Kudelstaart heerlijk te laten sporten, in dit geval door
voetbal. Maar liefst 1163 kinderen
maakten van deze editie van het Mini Schoolvoetbaltoernooi een groot
succes. De organisatie wil daarom
heel graag alle deelnemende kinderen bedanken voor een geweldige week.

Beeballen bij Thamen Rookies
De Kwakel - De Thamen Rookies
hadden zaterdag onder veel publieke belangstelling een wedstrijd tegen Badhoevedorp 2. Badhoevedorp begon voortvarend aan slag
en wist al snel wat punten te scoren. Toen was Thamen aan slag en
het viel al snel op dat er in ieder geval twee jongetjes bij Badhoevedorp
in het veld stonden die goed door
hadden wat er moest gebeuren als
de bal het veld in kwam. Samen wisten zijn namelijk bijna alle Thamen
spelers uit te maken. Badhoevedorp lukte het in de tweede inning
wel om wat keren op de honken te
komen en te scoren, mede omdat
de kleine mannen van Thamen net
niet op tijd de bal op het honk kregen. De tweede slagbeurt ging het
wat beter bij Thamen en er kwamen wat spelers op de honken, mede omdat zij de ballen naar de andere kant van het veld gingen slaan. Er
was in ieder geval een mooie homerun van Aleks. Badhoevedorp bleef

ook in de volgende inning weer de
nodige spelers op de honken krijgen en gelukkig lukte het om er af
en toe een uit te maken. Thamen
wist in de laatste inning ook eindelijk wat punten binnen te halen. Kai
en Luuk wisten te scoren door wederom een homerun van Aleks. Lendrick sloeg een hele verre bal in het
achterveld en had ook een homerun. Romke kwam door een mooie
klap op de honken, maar wist helaas niet meer te scoren, omdat de
laatste Thamen slagman de bal niet
vergenoeg wist te slaan. Zaterdag
28 mei spelen de Thamen Rookies
een uitwedstrijd bij het andere Badhoevedorp team. Ben je een meisje
of jongen en tussen de 4 en 8 jaar
en lijkt het je ook leuk om te beeballen? Kom dan gezellig meetrainen op dinsdag van 16.30 tot ongeveer 17.45 uur. Het adres is Vuurlijn 24 in De Kwakel. Voor meer informatie kan gekeken worden op de
website: www.thamen.info.

Foto’s: Arjen Vos

langer dan normaal. Om vertragingen bij de opdrachten te voorkomen
zal de race langer duren dan voorheen. Hierdoor kunnen alle teams
meestrijden voor de hoofdprijs. Belangrijk voor de kapiteins is om een
grotere voorraad Pentapower benzine mee te nemen.
Geheime opdracht
Uit een geheime bron is de geheime opdracht vernomen. Om alle opdrachten met voldoende punten te
behalen moeten alle deelnemers in
de praam een bellenblaas meenemen. Tijdens de race zal deze bij een
opdracht nodig zijn. Hier moeten zoveel mogelijk bellen moeten worden
geblazen. Het aantal punten, dat
hier behaald kan worden, hangt af
van de aantal bellen die geblazen
worden. Dit kan alleen door zoveel
mogelijk bellenblaas buizen mee te
nemen. Zorg er dus tijdig voor dat
alle kinderen, begeleiders en kapiteins een bellenblaas bij zich hebben. Wil je met je team graag meedoen maar heb je je eigen team nog
niet ingeschreven. Haast je dan!
Meedoen kan nog door je team in
te schrijven en het inschrijfformulier te downloaden op www.junior.
pramenrace.nl of door een email te
sturen naar arnaud@pramenrace.nl.

staartjes en strikjes, spekjes, etc. Er
waren drie grote winnaars en deze kregen een prachtige sjerp. Nadat iedereen was geweest, gingen
alle kinderen terug naar hun klas
om daar verder de verjaardag te vieren van hun eigen juf of meester. De
kinderen hebben verder een gezellige ochtend gehad, waarbij de juffen
en de meester erg verwend zijn met
allemaal mooie cadeaus!

Goochelshow in Poppentheater
Amstelveen - Op de zondagen 29
mei en 5 juni brengt mijnheer de
Groot ‘De Goochelkoffer’ in het Amstelveens Poppentheater. ‘De Goochelkoffer’ is een modern, ouderwets goochelprogramma. De kinderen worden meegenomen in een
magische wereld, waarin alles kan
en waarin ze ook naar hartelust
kunnen reageren. Frans de Groot
zit bijna 50 jaar in het vak. Jaren-

Verkoopmarkt Oosteinderschool

Ondernemende leerlingen
Aalsmeer - Op woensdag 11 mei
zijn de leerlingen uit groep acht
van de Oosteinder begonnen met
het project kids in bizz. Het project
leert de kinderen omgaan met het
bedrijfsleven. De leerlingen hebben
hun eigen bedrijfje gestart. Ze verkopen producten van Fair Trade Original. Ze kunnen kiezen uit vele producten, zoals dromenvangers, thee,
vlinderslinger en koffiebabbelaars.

De winst, die ze maken, gaat naar
het Rode Kruis.
Groep acht organiseert ook een
verkoopmarkt en wel op woensdag 1 juni op het schoolplein van de
school aan de Catharina Amalialaan
66. De jongens en meiden hopen op
veel kopers. Iedereen is van 12.00
tot 12.45 uur van harte welkom om
de bedrijven te bewonderen en een
steentje bij te dragen.

lang gaf hij zijn medewerking aan
het kinderprogramma Sesamstraat.
Hij creëerde het typetje mijnheer de
Groot, dat erg geliefd is bij kinderen. Aanvang voorstellingen 14.30
uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Uit B&W-vergadering

Ter versterking positie Schiphol

Luchtverkeersleiding stelt
tariefsverlagingen voor

Woonwijkje rondom kerkhofje
Aalsmeer - Van Berkel Aannemers
is voornemens rondom het historische kerkhofje Calslagen aan de
Herenweg (een Rijksmonument) in
Kudelstaart een woonwijkje te realiseren, waarbij de cultuurhistorische
context geheel tot zijn recht komt.
Het voormalige dorpje Calslagen
wordt als zodanig weer zichtbaar
gemaakt. Daarnaast biedt het project kansen vanuit recreatief oogpunt, beoogd wordt een openbaar
rust-, uitzicht- en informatiepunt te
realiseren voor de voorbijganger. De
gemeente is van plan, onder de gestelde voorwaarden uit het Startdocument en de Nota van Uitgangspunten, hieraan mee te werken.
Masterplan Herenweg
De gemeente Aalsmeer heeft voor
(de omgeving van) de Herenweg
in Kudelstaart het Concept Masterplan Herenweg opgesteld. Het Concept Masterplan Herenweg biedt
uitgangspunten voor de verdere

ontwikkeling van het gebied en een
toetsingskader voor bouwplannen.
Ook wordt op basis van deze visie ontheffing aangevraagd van het
Luchthavenindelingbesluit bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het toevoegen van woningen in zone 4.
Verbreden Bosrandweg
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij
de aanvraag omgevingsvergunning
voor het verbreden Bosrandweg
N231 positief heeft benaderd. Het
betreft het vervangen en verbreden
van de Bosrandweg, het kappen van
vijf bomen en de aanleg van een
faunapassage.
Voor het verlenen van een vergunning is een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de benodigde
verklaring van geen bedenkingen af
te geven.

Vergadering De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 30 mei weer ter vergadering bijeen in gebouw De Binding in de Zijdstraat 53.
De bijeenkomst begint om 19.30
uur. Buurtgenoten zijn uiteraard van
harte welkom.
Er zal deze avond uitleg worden ge-

geven over de inrichting van het
Weteringplantsoen. Ook wordt informatie verstrekt over de activiteiten in het Studiocomplex en de
wegwerkzaamheden in het centrum
staan op de agenda.
Meer informatie: www.wijkradenaalsmeer.nl.

Roze kinderfiets gevonden
Aalsmeer - Op zaterdag 21 mei is
in de Geraniumstraat nabij de sloot
richting het viaduct over de N201
een kinderfiets gevonden. De fiets

is roze van kleur en is voorzien van
de witte tekst ’on the road’. De eigenaar kan haar rijwiel terug halen bij
het politiebureau aan de Dreef.

Expositie ‘Water’ in Oude Raadhuis

‘Spiegelingen in het water’
Aalsmeer - In Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat is momenteel de
expositie ‘Water’ te bewonderen.
Werken van totaal dertien kunstenaars rond dit thema vullen de muren van de gemeentelijke expositieruimte in de Dorpsstraat. Onder dit
aantal exposanten, zeven Aalsmeerders. De komende weken extra aandacht voor deze kunstzinnige inwoners. Deze week: ‘Spiegelingen in
het water’.
“Regelmatig ga ik op ontdekkingsreis met mijn camera binnen de
grenzen van Aalsmeer, want terwijl
ik hier al jaren met de camera rondloop, valt er nog steeds veel te ontdekken, zolang je er maar oog voor
hebt. Aalsmeer is een waterrijk gebied, gelegen aan de Westeinderplassen en het landschap zelf gedomineerd door soms eeuwenoude
slootjes, een schat aan fotografisch
materiaal. Op deze fotoserie heb ik
echter gekozen voor de weerspiegelingen in het water, toevallige
passanten die mij met mijn camera boven een prutsloot zagen hangen, zullen zich wellicht hebben af-

gevraagd wat daar in hemelsnaam
nu aan te fotograferen viel. Maar
juist op zonnige dagen, wanneer de
blauwe lucht het meestal modderige water doet kleuren in prachtige tinten, huizen, bomen, dieren en
zelfs kassen prachtig weerkaatsen
op het oppervlak en het beeld bijna onwerkelijk wordt door de kleine
golfjes in het water, dan valt er zoveel te ontdekken via het water. En
later, als de foto’s zijn afgedrukt, is
er een welhaast surrealistisch landschap ontstaan, en dient men langer te kijken om te zien waar men
nu eigenlijk naar kijkt. En dat is
boeiend en iets wat ik op wil roepen
met deze foto’s, de aandacht langer
vast willen houden, mensen zich laten afvragen: Waar kijk ik nu eigenlijk naar.”
Tekst en foto Monic Persoon.
De expositie in Het Oude Raadhuis
kan bezichtigd worden tot en met 19
juni, de deur staat iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur open. De toegang is gratis.
Adres: Dorpsstraat 9.

Kijk voor kaarten op website

Feest met Jan Leliveld en
Glennis Grace in Studio

Vanavond 1e voorronde
Summer Dance dj-contest
Aalsmeer - De voorrondes van de
dj mixwedstrijd die wordt georganiseerd door Summer Dance Party en gaan weer van start. De deelnemers zijn inmiddels bekend. Tijdens maar liefst vijf voorrondes in
Amstelveen, Mijdrecht, Uithoorn
en Aalsmeer zullen tien kandidaten
worden gekozen welke doorgaan
naar de halve finale. Voor de deelnemers en organisatie breekt een
spannende periode aan. In een kort
tijdsbestek zullen de komende weken in het teken staan van de voorrondes. Zelfs na de sluiting van de
inschrijving blijven aanmeldingen
binnenkomen. Deze kunnen uiteraard niet worden gehonoreerd, er
is uit de bijna 100 aanmeldingen al
een selectie gemaakt van 30 kandidaten. De kandidaten maken een

live mix van 40 minuten, die wordt
beoordeeld door een deskundige
jury. De jury beoordeelt de deejays
op diverse punten zoals originaliteit,
techniek en muziekkeuze. De deelnemers hebben de keuze uit mixen
met cd’s of vanaf een USB stick. De
voorrondes van de contest zijn vanavond, donderdag 26 mei, in jongeren centrum N201 aan de Zwarteweg in Aalsmeer, op 31 mei in The
Mix in Uithoorn, op 4 juni in La Paix
in Mijdrecht, op 9 juni in Bon Ami
aan de Dreef Aalsmeer en 17 juni
in Down Town in Amstelveen. Het
Summer Dance feest wordt dit jaar
georganiseerd op 9 juli in recreatie-eiland Vrouwentroost. De winnaars van de contest mogen draaien op dit populaire openlucht feest
aan het water.

Aalsmeer - Zaterdagavond 4 juni wordt een feest georganiseerd in
‘The Big Apple’ van de Crown Business Studio’s te Aalsmeer met optredens van Jan Leliveld, Glennis
Grace, Ruby van Urk en dj Kees
Markman. Tevens zal het nieuwe album ‘Één voor één’ van Jan gepresenteerd worden. Het album wordt
door kenners beschreven als een
heel gezellig album met een diversiteit aan liedjes. Er staan tien nieuwe prachtige nummers op dit album, waaronder ‘Marianne’, ‘Laat
het feest beginnen’ en twee gezellige live-medleys, die Jan tijdens zijn
concert in oktober 2009 heeft gezongen. Het album komt officieel op
20 mei uit.
De zaal, waar het feest gegeven
wordt, bestaat uit twee verdiepingen, heeft een prachtig podium, een
mooi Amerikaans decor en een geweldige showtrap waar de artiesten
vanaf komen. De avond bestaat uit

diverse optredens. Jan zingt uiteraard enkele nummers van zijn nieuwe album ‘Één voor één’, maar ook
zijn overige repertoire komt aanbod,
wat garant staat voor feest.
Tussen de twee series van Jan is het
podium geheel in handen van Glennis Grace. De zangeres laat wekelijks zien in het programma ‘Beste
zangers van Nederland’ van de Tros
dat zij echt de beste zangeres van
Nederland is. Het is dan ook zeer terecht dat zij, met dank aan het programma, haar eerste nummer 1-hit
scoorde met het nummer ‘Afscheid’.
Nadat Glennis het publiek heeft
overdonderd mag Jan zijn feestje
afsluiten met ‘feest’.
In het voorprogramma staat Ruby
van Urk en dj Kees Markman draait
op de afterparty. Lijkt je het je leuk
om ook naar het feest van Jan Leliveld en Glennis Grace te komen?
Kijk dan op www.janleliveld.nl voor
kaarten.

ren en de veteranen/veterinnen mag
men met tevredenheid op dit seizoen terugkijken. De heren 1 blijft in
de overgangsklasse en dames 1 is
nog aan het strijden om zich in de
overgangsklasse te handhaven. Om
17.00 uur worden de kampioenen
van het afgelopen seizoen vanaf de
D-jeugd gehuldigd uit de reguliere-,
herfst-, lente en de zaalhockeycompetitie. Voor de wedstrijd en de huldiging hoopt het hoofdbestuur veel
mensen te mogen verwelkomen die
gezamenlijk het seizoen sportief afsluiten met een hapje en een drankje. De competitie is dan wel afgelopen maar op de agenda staan nog
veel hockeyactiviteiten gepland die
de moeite waard zijn om aan deel
te nemen of te bezoeken. Op de site
www.quivive.nl staat het complete
programma. Degenen die nog geen
lid zijn van Qui Vive zijn bij alle activiteiten van harte welkom om kennis te maken met de hockeysport en
de gezelligheid bij Qui Vive.

gelden. Met deze lagere tarieven wil
LVNL een bijdrage leveren aan de
versterking van de concurrentiepositie van de mainport Schiphol. De
afgelopen jaren hebben de resultaten van de luchtvaartindustrie sterk
onder druk gestaan als gevolg van
de wereldwijde economische recessie. Dit heeft LVNL genoopt tot een
ingrijpende reorganisatie. “We hebben onze organisatie en onze bedrijfsprocessen nu zo ingericht dat
we flexibel zijn en kunnen werken
aan voortdurende optimalisatie van
onze dienstverlening tegen zo gunstig mogelijke kosten. Dit beoogde
doel kunnen we nu vertalen in deze
nieuwe tariefvoorstellen”, aldus Paul
Riemens.
Voor alle Europese luchtverkeersleidingsdiensten gelden vanaf volgend
jaar prestatiedoelen, opgelegd door
de Europese Commissie. Deze hebben onder andere betrekking op kosteneffectiviteit. LVNL voldoet volledig aan deze normen en ziet daarnaast de financiële ruimte voor verlaging van de in de 2009 afgesproken tarieven . LVNL heeft haar tariefvoorstellen in Brussel aangekondigd tijdens een consultatie met de
luchtvaartmaatschappijen en hun
organisaties. De tarieven van LVNL
worden in november door staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en
Milieu vastgesteld.

Ensemble Cappella Nova
geeft pinksterconcert
Aalsmeer - Cappella Nova zal op
eerste Pinksterdag motetten en madrigalen uitvoeren van twee componisten uit de 16e en 17e eeuw, Heinrich Schütz en Orlando Gibbons.
Schütz was behalve een zeer begenadigd componist ook een groot
theoloog en heeft de religieuze teksten prachtig op muziek gezet. De
motetten, die op dit concert worden
uitgevoerd, passen mooi bij Pinksteren. De andere componist, Orlando Gibbons, is een veel emotionelere componist die heel treffend het
wezen van de psalmen in prachtige melodieën heeft vertaald. Vocaal
ensemble Cappella Nova, opgericht
in Amsterdam in 2009, bestaat momenteel uit 13 geschoolde zangers
en staat onder leiding van historicus, musicoloog en musicus Jurjen Vis, die het ensemble oprichtte
en zelf meezingt in het ensemble.

De leden van Cappella Nova komen
behalve uit Amsterdam en Alkmaar
inmiddels ook uit Aalsmeer: Wilma
Schoenmaker en Paulien Walch van
het Aalsmeers vocaal kwartet Similia maken sinds enige tijd deel uit
van het ensemble. Cappella Nova
en de Doopsgezinde Gemeente nodigen u van harte uit voor het concert dat plaatsvindt op 12 juni in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat,
aanvang 15.30 uur. Het concert
heeft geen pauze en duurt ongeveer een uur. De toegang bedraagt:
uw gift.
Wie met Pinksteren verhinderd kan
Cappella Nova horen en zien op vrijdag 10 juni in de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aan het
Oosterpark in Amsterdam. Dit concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 10 euro per persoon.

Aanmeldingen zijn begonnen!

Hutten bouwen en spelletjes
op Kindervakantieweek

Zaterdag huldiging alle
kampioenen bij Qui Vive
De Kwakel - Op zaterdag 28 mei
worden op feestelijke wijze alle
kampioenen vanaf de D-jeugd bij
hockeyvereniging Qui Vive door het
hoofdbestuur in het zonnetje gezet.
Voorafgaand aan dit jaarlijks terugkerende evenement is er om 16.00
uur een wedstrijd tussen dames 1
en oud dames 1 en na afloop van de
huldiging een wedstrijd tussen heren 1 en oud heren 1. De organisatie heeft voor zowel oud dames 1
als oud heren 1 een elftal samengesteld van spelers/speelsters die
twee seizoenen of langer de clubkleuren van Qui Vive op de groene mat hebben vertegenwoordigd.
Qui Vive kan terugkijken op een niet
onverdienstelijk seizoen. Door het
verder ontwikkelen van het technische beleid met een goed selectieen opleidings-programma evenals
een goede inbreng van de trainers
en coaches zijn er dit seizoen goede
prestaties geleverd bij de jeugd en
de junioren. Maar ook bij de senio-

Schiphol - Luchtverkeersleiding
Nederland heeft voorstellen ingediend om haar tarieven voor de begeleiding van vluchten volgend jaar
te verlagen. In 2009 was het tarief
voor de begeleiding van starts en
landingen op Nederlandse luchthavens nog voor vijf jaar bevroren.
De LVNL-tarieven voor de begeleiding van vluchten in het Nederlandse luchtruim zouden tot en met 2014
jaarlijks met 2% stijgen. De tarieven
van LVNL worden jaarlijks door het
ministerie van Infrastuctuur en Milieu vastgesteld. “De positieve effecten van onze kostenbeheersing en
de nieuwe inzichten in de positieve
ontwikkeling van het vervoer maken
het mogelijk de geldende tariefafspraken los te laten en onze tarieven te verlagen”, aldus voorzitter van
het bestuur van LVNL, ir. Paul Riemens. LVNL wil het tarief voor haar
begeleiding bij starts en landingen,
het zogenoemde terminal tarief, met
ingang van 2012 met 2% te verlagen. Het nieuwe tarief zou dan tot
en met 2014 van kracht moeten blijven. In plaats van een verhoging met
2% van het tarief voor de begeleiding van het verkeer in het Nederlandse luchtruim, het en route tarief,
heeft LVNL voorgesteld dit met ingang van 2012 voor haar deel met
1% te verlagen. Ook dit nieuwe tarief zou dan tot en met 2014 moeten

Op stap in de regio...
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
26 mei wordt in café Ruimzicht in
Leimuiderbrug een blues jamsession gehouden. Muzikanten en bezoekers zijn van harte welkom. De
session begint om 21.30 uur.
* Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei vindt voor de zeventiende maal het Meer Jazz Festival
plaats in Hoofddorp met meer dan
zestig optredens in drie dagen. Toppers zijn onder andere Madeline
Bell op vrijdagavond en John Primer
en het Golden Gate Quartet op zaterdagavond. Uitgebreide informatie

op: www.meerjazz.nl.
* Op vrijdag 27 mei treedt in P60 in
Amstelveen de band The Gathering
met de Noorse zangeres Silje Wergeland op. In het voorprogramma
kan gekeken en geluisterd worden
naar Kingfisher Sky. Het programma
in P60 begint om 21.00 uur.
* Zaterdag 28 mei staat jongerencentrum The Mix in Uithoorn in het
teken van hip hop. Het collectief De
Vonk komt het publiek vermaken en
natuurlijk de bezoekers laten dansen. The Mix is te vinden in de J.A.
van Seurenlaan 1. Aanvang is 21.00
uur.

Aalsmeer - Deze zomer wordt het
feest, want natuurlijk is er ook in de
zomervakantie weer een Kindervakantieweek! Dit jaar heeft de Kindervakantieweek onderdak gevonden bij de prachtige locatie van atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) aan
de Sportlaan 43a. De Kindervakantieweek, georganiseerd door stichting de Binding, jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer en Kudelstaart, is
voor veel mensen in Aalsmeer een
begrip. Van maandag 29 augustus
tot en met vrijdag 2 september komen meer dan 100 kinderen in de
leeftijdsgroep van 6 tot en met 12
jaar bij elkaar om een geweldige
week te beleven! Elk jaar is er een
nieuw thema voor deze week. Vorig
jaar was dat bijvoorbeeld: ‘Jungle’.
Het thema voor dit jaar blijft vooralsnog een verrassing. Op maandag
bouwen de kinderen in groepen een
hut. Deze hut is hun verzamelplaats
voor de rest van de week. Door de
week heen zijn er verschillende activiteiten zoals zeskamp, knutselen,
sporten en is er natuurlijk ruim de
tijd om de hutten helemaal in stijl
te bouwen en te versieren. De dagen duren van 10.00 tot 16.00 uur.
Ruim 35 vrijwilligers begeleiden de
kinderen de gehele week bij de activiteiten. Opgeven voor deze week
is noodzakelijk. Aanmelden kan
door een e-mail te sturen naar kindervakantieweek@debinding.nl met
daarin voor- en achternaam van
het kind of de kinderen, volledige

adressen, geboortedatum en telefoonnummer. Een kind wordt opgegeven voor de hele week en hiervoor wordt een kleine vergoeding
van 20 euro per kind gevraagd. Deze 20 euro kan overgemaakt worden
op het rekeningnummer van stichting de Binding. Dit nummer ontvangt u nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen van de inschrijving van uw kind. De inschrijving van uw kind is pas compleet
wanneer de 20 euro is overgemaakt.
Vragen over de Kindervakantieweek
of meer informatie? E-mailen kan
naar kindervakantieweek@debinding.nl of bel met Tessa Westerhof:
06-14929662 en 06-12218117 of
Manon Zwart: 06-10520969. Wacht
overigens niet te lang met aanmelden, de inschrijving is vanaf heden
geopend. De voorgaande jaren hebben geleerd dat heel veel kinderen
graag de Kindervakantieweek willen
meemaken.
Vrijwilligers gezocht
De Kindervakantieweek zoekt voor
dit jaar enthousiaste vrijwilligers
die een week lang willen helpen om
meer dan 100 kinderen een geweldige week te bezorgen! Ben jij 16
jaar of ouder, enthousiast, gemotiveerd en vind je het leuk om met
kinderen te werken? Meld je dan
aan als leiding via bovenstaand emailadres of bel een van de bovenstaande telefoonnummers voor
meer informatie.
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Wethouder Ulla Eurich onthult
bord bouwlocatie Spoorlaan
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag onthulden wethouder Ulla Eurich en
de directeur van projectontwikkelaar Bohemen, de heer Stan Roestenberg, het informatiebord voor de
bouwlocatie Spoorlaan.
Wethouder Ulla Eurich: “Hiermee
gaat de eerste fase van het ambitieuze project De Tuinen van Aalsmeer
van start. Prachtig dat het project nu
echt gestalte krijgt.” Bohemen ontwikkelt in samenwerking met de gemeente op de locatie Spoorlaan 18
(half-)vrijstaande woningen op kavels vanaf 300 tot 650 vierkante meter. De realisatie van deze woningen wordt ter hand genomen door
HOME Wonen, dat een nieuwe vorm
van bouwen hanteert. HOME maakt
bij de bouw van de ruime woningen

Veel belangstelling voor kijkdag

Jonge slechtvalken goed
op gewicht en gezond!

gebruik van hoogwaardige materialen en realiseert de woningen per
stuk voor elke klant. Dat betekent
dat direct kan worden begonnen
met de bouw en kopers niet hoeven te wachten tot 70 procent van
de woningen is verkocht. Bovendien
kunnen de woningen worden aangepast aan de individuele wensen
van de klant. Daarnaast bedraagt
de bouwtijd slechts 100 werkdagen.
Dat betekent dat als in september
de bouwvergunning voor de locatie Spoorlaan wordt afgegeven, een
koper al voor de zomervakantie zijn
nieuwe woning aan de Spoorlaan
kan betrekken.
Voor meer informatie: www.spoorlaan.nu, www.detuinenvanaalsmeer.
nl of tel: 0297-366029.

Mobiel pretpark ‘City of Fun’ met
21 wereldattracties in Amsterdam

Molen De Leeuw beklimmen!
Aalsmeer - Het was zaterdag 14
mei Nationale Molendag en ter gelegenheid hiervan mochten belangstellenden gratis de trap op van De
Leeuw in de Zijdstraat. Naast buiten genieten van het uitzicht, kan
in de molen kennis gemaakt worden met het ambacht koren malen.
Zaterdag waren de Aalsmeerse molenaars aanwezig om uitleg en demonstraties te geven. Op de eerste verdieping is een prachtige tentoonstelling ingericht met foto’s van
molens en, ook heel fraai, kan een

maquette van een Aalsmeers tafereeltje bekeken worden. “Het is lekker druk geweest”, meldde een vrijwilliger over de molendag. En dat
is mooi, dit monument verdient het
om gekoesterd te worden en is echt
een bezoek waard. Een klein bedrag
aan toegang wordt gevraagd, maar
het is het waard en komt ten goede
aan de korenmolen. De Leeuw heeft
overigens ook een winkeltje met allerlei traditionele (meel)producten
en is iedere dinsdag- en zaterdagmiddag geopend.

Streek - Aanstaande vrijdag 27 mei
opent het grootste mobiele pretpark
van Europa haar poorten in de Amsterdam ArenA.
Tot en met 19 juni kunnen jong en
oud in het pretpark ‘City of Fun’ van
een groot aantal attracties genieten,
waaronder de Höllenblitz: De grootste mobiele overdekte achtbaan ter
wereld. De höllenblitz is voor het
eerst in Nederland.
Met een snelheid van 90 kilometer
per uur racen 3 treinen, bestaande
uit 11 ronddraaiende gondels voor
twee personen door een ‘oude mijn’.
Deamonium, het grootste mobiele spookhuis van Europa, was ook
nooit eerder in ons land. Het spookhuis heeft een capaciteit van 2000
personen per uur.
Draaiende wagonnetjes rijden door
dit high tech spookhuis van vier verdiepingen. Zo beleeft de bezoeker
alle effecten en griezelscenario’s
van alle kanten. De in het Guiness
Book of Records vermeldde Löwenthal wildwaterbaan is 30 meter hoog.
Dit is de grootste mobiele wildwaterbaan ter wereld, waarin een rit 6
minuten duurt.
Overige attracties, 21 in totaal,
zijn De Star Flyer, een giganti-

sche zweefmolen met een hoogte van 55 meter, en de 35 meter hoge Event Tower heeft op de negende verdieping een Panoramisch terras met een groots uitzicht, een Skyline bar, Lounge en een Actieruimte waar voor kinderen heel veel funelementen zijn te beleven. Voor
kinderen zijn er speciale kinderattracties, zoals een draaimolen, minicars en – scooters en trampolines. Nieuw voor de kinderen zijn de
enorme waterballen, waar de kinderen in kunnen, om vervolgens over
het water te lopen. City of Fun is een
ervaring voor het hele gezin. Naast
de verschillende attracties is er een
uitgebreid aanbod aan culinaire
eetgelegenheden.
Ook de veiligheid in en rondom het
park, de centrale ligging en de prijs
van het entree maken de beleving
compleet. City of Fun is te vinden op
het parkeerterrein P2 naast de Amsterdam ArenA. City of Fun is geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 en 23.00 uur en
zondags van 11.00 tot 23.00 uur. Op
Hemelvaartsdag en met Pinksteren
zijn bezoekers welkom tussen 11.00
en 23.00 uur. Voor meer informatie:
www.cityoffun.nl.

Aalsmeer -Afgelopen zaterdag
hebben de leden van de werkgroep
Slechtvalken Aalsmeer (WSA) een
drukke dag gehad. Herman Scholten vertelt: “Het begon allemaal al
vroeg omdat in de ochtend de jonge
Slechtvalkjes geringd zouden worden. Hiervoor hadden we de Slechtvalk Werkgroep Nederland benaderd, die op hun beurt de ervaren
ringer Jos Blakenburg en Paul Markus hadden ingeschakeld. De heren
waren heel benieuwd naar de situatie die ze in de watertoren zouden aantreffen. Tenslotte zijn wij als
WSA betrekkelijk nieuw in het wereldje van de Slechtvalkkenners
en hebben naar eigen inzichten
een nestkast ontworpen, gebouwd
en geplaatst. We hadden ons daar
geen zorgen over hoeven maken,
men was vol lof over alle getroffen
voorzieningen, de kast zelf en de locatie.
Twee jongens, twee meiden
Maar voor ons veel belangrijker, hoe
was de conditie van de jongen? Waren ze op gewicht, klopten alle maten en hoeveel jongens en hoeveel
meisjes zouden er in het nest zitten? Na maanden allen via de webcam naar de jongen gekeken te
hebben, hadden we geen goed
idee van de grootte van de jongen.
Ik dacht dat ik ze nog wel op/in één
hand zou kunnen houden. En toen
ging de kast open: Schrikken is een

groot woord en terugdeinzen doe je
niet, maar we stonden allemaal (behalve de ervaren ringploeg) te kijken van de afmetingen van de kuikens. Om een idee te hebben, denk
dan maar aan iets tussen een krielkip en een gewone kip in. Daar hebben je dus twee handen meer dan
vol aan! Het ringen is prima verlopen. Er bleken twee vrouwtjes en
twee mannetjes in het nest te zitten, dus dat is mooi verdeeld. Uit
de tabellen bleek verder dat de vier
jongen zeer goed doorvoed zijn, ze
hadden het gewicht dat volgens
de tabel gemiddeld past bij jongen
van twee tot drie dagen ouder. De
vrouwtjes hadden een gewicht van
rond de 950 gram, de mannetjes zaten rond de 650 gram.
Filmbeelden van het ringen en livebeelden uit de kast waren, met dank
aan Maarten Jongkind, vanaf 13.00
uur voor bezoekers van de open dag
beneden in de watertoren op televisieschermen te zien. Er was voor de
bezoekers veel informatie beschikbaar en velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om buiten
de watertoren het ouderlijke slechtvalkenpaar via een telescoop gade te slaan.” De werkgroep Slechtvalken Aalsmeer is heel tevreden
met het aantal (zeer geïnteresseerde) bezoekers. De kijkdag wordt wat
de leden betreft zeker nog eens herhaald.
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Vernieuwde website maandelijks 14.500 keer bezocht
2010 stond voor de gemeente Aalsmeer voor
een belangrijk deel in het teken van de introductie van nieuwe media. Zo ging op 19 juli
2010 de nieuwe website van de gemeente
online. De beloning bleef niet uit, want bij
de start bevond onze site zich nog op plek
350 op de overheidsmonitor.nl, nu nog geen
jaar later is de waardering omhoog geschoten naar plek 81 (januari 2011). De website
wordt maandelijks 14.500 keer bezocht. Ook

verscheen na de zomer het eerste gemeentelijke weekblog, dat van burgemeester Litjens. In zijn opiniërende blog gunt Litjens
de lezers wekelijks een blik in zijn eigen
meningsvorming. Het weekblog van de burgemeester is inmiddels een van de meest
bezochte pagina’s op de website. Ook kunt
u de gemeente Aalsmeer volgen op Twitter.
Kijk op: www.aalsmeer.nl

Geslaagd burgerinitiatief voor speelplaats

Inhaalslag bij actualiseren bestemmingsplannen

In 2010 is één burgerinitiatief ingediend.
Een inwoonster van Aalsmeer Dorp, gesteund
door een flink aantal medestanders, wilde
graag bij het Weteringplantsoen een speelplaats voor de allerkleinsten realiseren. De
initiatiefneemster mocht haar idee tijdens
de raadsvergadering toelichten. Vervolgens
gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om met
een advies te komen over dit initiatiefvoorstel. Tijdens een drukbezochte informatieavond konden inwoners meedenken over de
inrichting van de speelplaats en tegenstanders hun argumenten geven waarom zij het
plan niet zien zitten. Begin 2011 heeft de
raad besloten om inderdaad een speelplaats
aan te leggen op het Weteringplantsoen. Het
speeltuintje zal medio 2011 gereed zijn.

In november is het college akkoord gegaan
met een plan van aanpak voor het versneld
actualiseren van de bestemmingsplannen.
Wethouder Gertjan van der Hoeven wil
deze inhaalslag benutten voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen.
De eerste bestemmingsplannen die zullen
worden opgepakt zijn de Schinkelpolder,
het Uiterweggebied, de Oosteinderweg en
de woonarken. Van der Hoeven: “We hebben
actuele bestemmingsplannen nodig voor
een adequate en snelle vergunningsverlening en als juridische basis voor ons handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan.
Bestemmingsplannen creëren helderheid en
daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.”

Omwonenden brachten goede ideeën in voor de herinrichting van de Van Cleeffkade

Bewoners praten mee over herinrichting Van Cleeffkade
Het wegdek van de Van Cleeffkade tussen
de brug over de Kerkwetering en de Burgemeester Kasteleinweg is al langere tijd toe
aan een grondige opknapbeurt. Tegelijkertijd
wil de gemeente de verkeersveiligheid voor
fietsers en voetgangers op de Van Cleeffkade
verbeteren. Omwonenden werden daarom
tijdens een informatieavond uitgenodigd
om mee te denken over de herinrichting van
deze weg. Volgens wethouder Ulla Eurich

waren de meeste bewoners tevreden over de
plannen voor de Van Cleeffkade en deden zij
nuttige suggesties, die de gemeente heeft
overgenomen. “Zo kwamen verschillende
bewoners met het idee om de overgang van
50 km naar 30 km – die in de plannen ter
hoogte van de woningen ligt – te verleggen
naar de brug voor het studiocomplex. Bezoekers waren met name enthousiast over het
nieuwe groen.”

Gemeente vroeg burger om bezuinigingsadvies
De gemeente Aalsmeer moet jaarlijks 5 miljoen bezuinigen. De ambtelijke notitie ‘Aalsmeer, investeren, vernieuwen en renderen’
liet zien waarop bezuinigd en geïnnoveerd
zou kunnen worden. Anderhalf miljoen werd
al bespaard op de eigen ambtenaren en organisatie, maar de overige 3,5 miljoen moet
elders worden gevonden. Om de mening van
de burgers te peilen, werd digitale consultatie ingezet via www.begrotingswijzer.nl. In

lokale kranten riep de gemeente de burger
actief op onder de leus: ‘Bezuinig 2,5 miljoen
in 10 minuten’. Dit digitale platform leverde
tal van meningen en ideeën op die samen
met burgers werden besproken tijdens de
Publieksavond Bezuinigen & Vernieuwen op
woensdag 16 februari 2011. De vervolgstappen naar definitieve bezuinigingen worden
in 2011 gezet.

Het college brengt een bezoek aan vis- en palingrokerij Rekelhof.

College wil kansen en bedreigingen bedrijfsleven kennen
Het college is geïnteresseerd in het reilen
en zeilen van bedrijven in Aalsmeer en
brengt daarom een flink aantal keer per
jaar een informeel bezoek aan een bedrijf
in de gemeente. Voor de bedrijven zijn de
bedrijfsbezoeken een goede manier om
hun producten en diensten te presenteren
en eventuele knelpunten in het gemeentebeleid kenbaar te maken. In 2010 heeft het
college ondermeer een bezoek gebracht aan
vis- en palingrokerij Rekelhof, M+P raadge-

vende ingenieurs, Burgers carrosserie bv,
de Loogman Groep, Horticoop en FloraHolland. Wethouder Ad Verburg: “Het blijft
buitengewoon interessant om nieuwe bedrijven en hun werkprocessen te leren kennen. Zo houden we als college voeling met
de samenleving en het bedrijfsleven. Ook
ontdekken we waar bedreigingen of juist
kansen liggen. Dit kan belangrijke informatie opleveren om mee te nemen bij het
maken van beleid.”

Greenport Aalsmeer timmert hard aan de weg
Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven
en regionale overheden, dat zich hard
maakt voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van
de sierteelt in Aalsmeer. De organisatie
werkt aan projecten met onder andere de
volgende thema’s: het bieden van ruimte
voor bedrijvigheid, verbetering van de
bereikbaarheid, innovatie, onderwijs

en arbeidsmarkt. Binnen deze kaders is
Greenport Aalsmeer bezig met Bloomin’
Holland, dat het innovatieve hart van
Green Park Aalsmeer moet worden, De
Ongestoorde Logistieke Verbinding van
FloraHolland naar Schiphol, herstructurering van de glastuinbouwgebieden (bijvoorbeeld de Bachlaan), herstructurering
van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van Green Park Aalsmeer.

Vooruitblik naar 2011

‘Intensieve samenwerking met Amstelveen noodzaak’
Na een poging om te komen tot een succesvolle samenwerking met buurgemeente
Uithoorn, is na een extern onderzoek door
bureau Berenschot de keuze gemaakt voor
samenwerking met Amstelveen. Beide gemeenten verwachten door de samenwerking efficiënter te kunnen werken, hogere
kwaliteit te kunnen leveren en meer financiële armslag te hebben. Aalsmeer en Amstelveen gaan een ambtelijke samenwerking aan, de aparte besturen van de beide
gemeenten blijven dus intact. Dat geldt
ook voor het loket: burgers van Aalsmeer
kunnen gewoon hun paspoort, rijbewijs en

dergelijke aanvragen en ophalen in het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
Volgens burgemeester Pieter Litjens is de
samenwerking met Amstelveen absoluut
noodzakelijk. “Wij beschikken als gemeente
vanwege onze beperkte omvang over een
kwetsbaar ambtelijk apparaat. Zeker gezien
de ambities die we hebben, de toename
van het aantal taken die de Rijksoverheid
bij ons neerlegt en de bezuinigingen die we
moeten doorvoeren. Intensieve samenwerking met Amstelveen maakt onze organisatie toekomstbestendig.”

Lotte 30.000ste inwoonster van snel groeiend Aalsmeer
Op 29 september 2010 gaf de vader van Lotte zijn dochter aan bij de burgerlijke stand: zij
werd de 30.000ste inwoner van Aalsmeer. In nog geen tien jaar tijd groeide de gemeente
met 10.000 inwoners!

Wat hebben we nog meer bereikt in 2010?
• Restauratie Watertoren
• Voorschools programma voor kinderen om
ontwikkelingsachterstanden weg te werken
• Opening nieuw pand Thuiszorg Aalsmeer en Welzorg
• Uitreiking Rozenpenning aan Mike Multi
• Kunstwerk de Vleugels terug in Aalsmeer
• Restauratie Boomkwekerskerkhof
• Tweede ster veilig ondernemen voor Aalsmeer Centrum
• Subsidie voor ongestoorde vrachtverbinding
• Ontwikkeling plannen voor de ‘sloopzone’
• Invoering omgevingsvergunning
• Duurzaamheidleningen voor particulieren
• Meer aandacht voor afvalscheiding
• Start Werkgeversservicepunt en bedrijvenloket
• Subsidie voor herstructurering bedrijventerrein Hornmeer

Het gehele Burgerjaarverslag kunt
u vinden op www.aalsmeer.nl.
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
T 0297 - 387575 • I info@aalsmeer.nl • http://twitter.com/Aalsmeer_nl
Scan de QR-code met een QR Reader (download via apps) op uw smartphone.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 26 mei 2011

Veel activiteiten voor jong en oud

Zeilen voor de jeugd

Amstelveen - In het weekend van
28 en 29 mei vindt de SamenLoop
voor Hoop in Amstelveen plaats. Iedereen is van harte welkom op dit
festijn, waarvan de opbrengst volledig ten goed komt aan KWF Kankerbestrijding. Aan de SamenLoop voor
Hoop nemen tientallen teams deel.
In estafettevorm zullen zij gedurende 24 uur continu wandelen. Om het
parcours heen zijn vele activiteiten
te beleven voor bezoekers, zowel
voor jong als voor oud. Een greep
hieruit: Er is een hoogwerker aanwezig waarmee je je (volledig verantwoord) omhoog kunt laten takelen om vanaf grote hoogte te genieten van het zicht op Amstelveen. Er
is een pannenkoekentent, een suikerspinapparaat en een ijsco-stand.
Verder kun je door een erkend fysiotherapeut laten masseren en een
klankschaal-stoelmassage of djembé-workshop volgen. Of deelnemen
aan diverse loterijen of aan de muziekquiz.
Kinderen kunnen meedoen aan de
ballonnen-oplaat-wedstrijd en aan
Oudhollandse spelletjes, zich la-

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd het jaarlijkse Combi Weekend
voor de jeugd verzeild. De beginnende zeilertjes varen in de Optimisten-C Klasse op de Kleine Poel van
de Westeinder Plassen, de meer gevorderden op in de Optimisten-B en
A Klasse op de Grote Poel. Daar zeilt
ook de Splash en de nog vrij nieuwe
RSFeva als tweemansboot. Opmerkelijk genoeg kon er vorig jaar door
een totaal gebrek aan wind geen
enkele race worden gezeild. Ook nu
leek het er zaterdag op, dat het de
zelfde kant op ging. De Grote Poel
bleef nagenoeg rimpelloos en alleen
aan de kant van Lijmuiden stak er
’s middags een klein zeewindje op.
Maar toen had wedstrijdleider Herman van der Meyden alle races voor
die dag al afgeblazen. Dit onder luid
geluid van de deelnemers zelf, die
lang genoeg hadden gewacht op
een klein zuchtje wind. Op de Kleine Poel was er tussen de walkanten
nog wel enige wind en daar konden de Optimisten-C nog twee races varen. Maar zondag was er een
totaal ander weerbeeld. Een depressie zorgde voor veel wind, die overdag snel verder toenam. Hierdoor
konden op de Grote Poel uiteindelijk
twee wedstrijden worden verzeild,
maar een derde start was niet meer
mogelijk. In de Optimisten-A werd
Daan Dontmann van de Loosdrechtse watersportvereniging De Vrijbuiter winnaar met 1 en 3, voor Hannah van Goor van de Haarlemsche
Jachtclub met 7 en 1. De Splash-A
werd gewonnen door Max Rebel (1
en 1) van de Watersport Verenging

Feik en Merten Tijsma winnaars
bij Combi Aalsmeer weekend

SamenLoop voor Hoop dit
weekend in Amstelveen
ten schminken of zich uitleven op
het springkussen. De allerkleinsten kunnen zich vermaken in de
speciale kinderopvang die gerund
wordt door professionele krachten.
Ook zullen tweedehands boeken
en stekjes worden verkocht. De hele dag zijn er liveoptredens van diverse artiesten. Op zaterdagavond
rond 22.30 uur begint de kaarsenceremonie. Dan zullen vele honderden kaarsen worden ontstoken om
stil te staan bij de mensen die kanker hebben of hebben gehad.
De kaarsenceremonie bleek tijdens
de vorige SamenLoop voor Hoop,
die in 2009 plaatsvond, voor velen
een emotioneel hoogtepunt. Alle activiteiten tijdens de SamenLoop voor
Hoop zijn gesponsord en iedereen
werkt op vrijwillige basis mee, waardoor de volledige opbrengst ten
goede komt aan KWF Kankerbestrijding. De SamenLoop voor Hoop begint zaterdag 28 mei om 15.00 uur,
duurt tot zondag 29 mei 15.00 uur
en is op het terrein van AV Startbaan aan de Startbaan 1a. In Amstelveen.

Sponsorovereenkomst VZOD
Kudelstaart - Op vrijdag 13
mei geen horrorverhaal voor de
Schaatstrainingsgroep VZOD uit
Kudelstaart, maar eerder een feestje! Op het kantoor van AB Midden
Holland werd de sponsorovereenkomst voor een periode van drie jaar
verlengd. De Schaatstrainingsgroep
VZOD werd vertegenwoordigd door
Leo Bakker (Voorzitter) en Niske van
Veldhoven (Penningmeester). Van
AB Midden Holland werd door Corina van Leeuwen (Commercieel Manager) haar handtekening onder de
sponsorovereenkomst gezet.
Niske van Veldhoven: “Als penningmeester van VZOD kan ik zeggen
dat deze financiële steun in de rug
van groot belang is voor VZOD”.
Voorzitter Leo Bakker vervolgt: “ We
willen het schaatsen toegankelijk
houden voor een zo breed mogelijk publiek en daar is geld voor nodig, zonder sponsorbijdrage wordt
het voor veel gezinnen gewoon

weg te duur. Ook de eigen bijdrage aan kleding kunnen we verminderen met hulp van de sponsorbijdrage en tevens de kwaliteit van de
schaatspakken en wielershirts verhogen. Uniforme verenigingskleding versterkt identiteit en draagt
bij aan veiligheid op de weg en op
de baan en ondersteunt het verenigingsgevoel. We zijn blij dat we het
logo van AB Midden Holland de komende drie jaar weer kunnen uitdragen!”
Corina van Leeuwen van AB Midden Hollans sluit af met: “Fijn dat we
weer tot een overeenkomst zijn gekomen, voor ons is het ook positief!
Veel leden van VZOD hebben affiniteit met de agrarische sector en
dat is de sector waar nog steeds het
grootste gedeelte van onze klanten
en leden zich bevinden. De komende jaren zullen we gezamenlijk optimaal gebruik gaan maken van deze
overeenkomst”.

Corina van Leeuwen en Leo Bakker ondertekenen de overeenkomst en verzegelen deze met een handdruk!

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

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

niet in de Top Tien eindigden. Erik
Jan Geelkerken stond voor de derde
keer in vier optredens in een finale.
Na zijn zege in de winnaarronde en
de Sconeronde, moest hij nu genoegen nemen met de tweede plaats in
de winnaarronde. Overigens was
het dezelfde finale als de keer ervoor, maar nu dan met omgekeerde uitslag. Toch weer een opmerkelijk goede prestatie van Erik, wat
heel wat beloofd voor de toekomst.
Ook René Boon en Davey Monsees
stonden in een finale. Beiden voor
het eerst ooit. Davey won de Extraronde met bijbehorende Celebrations chocolaatjes. Al met al werd het
seizoen waardig afgesloten.
De top Tien van het seizoen 2010–
2011 is uiteindelijk geworden: 1.
Danny Zorn, 2. Gerard van de Weyden, 3. Arnold Sluys, 4. Tim van de
Poel, 5. Ilona Bak, 6. Gerard Bak, 7.
Tim Maas, 8. Rene Kruit, 9. Remco
Maarse en 10. Christopher Brouwer.

Ton, Rob en Gerrit beste
biljarters bij RBV

Trainer Dick (l), Samantha, Gwen, Nikki, Kirsten, Kaylee, Jessy, coach Natasha,
Romee (zittend op foto) en Giselly (liggend op foto).

RKDES D1 kampioen!

Jongens B1 FIQAS Aalsmeer
winnen ruim van Shot ‘73
Aalsmeer - Afgelopen zondag 22
mei werd de laatste veldwedstrijd
gespeeld door de jongens B1 van
FIQAS Aalsmeer.
Omdat ze vorige week al kampioen
waren geworden, konden ze vrij uit
spelen. Nigel, Floris (genomineerd
voor beste speler) en Mark hadden
nog vermoeide benen van het NK
van Midden Nederland oud, waar ze
5de zijn geworden. Het begin verliep dan ook erg rommelig en vele mooie kansen werden niet benut.

Maar na een 6-4 voorsprong liep FIQAS Aalsmeer wel uit tot 12-4 door
de opbouw van Shot ’73 vast te zetten, zodat er meer breaks gelopen
konden worden. Bij een ruststand
van 16-5 kregen de jongens het fiat om de tweede helft wat meer te
showen. Er werd achterwaarts gescoord en ook een paar vliegertjes
werden ingezet. Vervolgens werd
het 22-10 en de uiteindelijke eindstand werd 31-17 in het voordeel
van FIQAS Aalsmeer. De komen-

Theo van Mierlo

Zaterdag koppeltoernooi
Zoals reeds gemeld is het seizoen
nog niet over. Aanstaande zaterdag
28 mei is nog een blind koppeltoernooi. Bij dit koppeltoernooi wordt elke ronde geloot wie met elkaar dart.
De inschrijving gebeurt dus per individu en niet per koppel. Misschien
loot u wel dé kampioen specialist
Danny Zorn. Maar wie u ook loot,
de gezelligheid staat weer voorop.
De inschrijving sluit om 19.45 uur,
deelname kost drie en halve euro
per persoon, de minimum leeftijd
is 15 jaar en er wordt gedart in het
Dorpshuis.

Handbalcompetitie jeugd

Handbalcompetitie jeugd

Vinkeveen/Abcoude en in de RSFeva won Reinier Hooyman van de
Watersport Verenging Aalsmeer. Hij
haalde de zelfde plaatsen als Nynke Nell (2 en 1), maar daarbij besliste het beste resultaat in de laatste
wedstrijd. De beginners in de Optimisten-C konden ’s ochtends nog
varen. Maar een poging tot een derde start moest wedstrijdleider Remco Jurgens afblazen, toen ook op
de Kleine Poel de wind te veel was
toegenomen. In het grote veld van
49 starters won Feike Tijsma van
de Watersport Vereniging Nieuwe Meer met een serie van 1, 5, 5
en 1 voor Merten Tijsma,die met 7,
4, 6 en 2 keurig tweede werd voor
Lars Postma (KNZ+RV) die met 13,
6, 1 en 6 derde werd. Bibi Wijs van
de Watersport Vereniging Aalsmeer
werd knap zesde met een serie van
6, 20, 16 en 8. De organisatie van het
jaarlijkse Combi weekend is in handen van de Watersport Verenigingen Nieuwe Meer en Aalsmeer, vanaf het haventerrein aan de Uiterweg
en wordt gedragen door in totaal 70
enthousiaste vrijwilligers. Het weekend wordt omlijst met veel walactiviteiten, waaronder de unieke nautische bingo, waar de jeugd veel watersportartikelen als prijs kan winnen. Het komend weekend zeilen
zij verder bij de Combi in Vinkeveen
en daarna volgen nog Haarlem en
het slotweekend op de Braassemermeer. Zie voor inschrijvingen en uitslagen www.combiamsterdam.nl en
www.wvaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdagochtend 21 mei speelde het RKDES
D1 team tegen NEA D1. De RKDES meiden hadden een mogelijkheid tot kampioen van de poule te
worden. Onder de bloedhete zon
begon de wedstrijd enthousiast en
vol spanning. In de eerste helft liet
het team mooie aanvallen zien met
prachtige doelpunten. Goed overspel, tijdig in starten en de vrije
hoekspeelster aanspelen zorgden
voor een mooie pot handbal. Voor
de tegenstander waren de RKDES
meiden een maatje te groot en NEA
keek in de rusten tegen een 7–0
achterstand aan. De Kudelstaartse meiden hadden door het warme

weer en vlammende start veel energie verspeeld, waar NEA in de tweede helft kansen kreeg om te scoren.
De verdediging haperde en in de
aanval zag NEA hun kans schoon
door met een mooie break out een
doelpunt te maken. De Kudel meiden werden wakker geschut en alle
energie en vereende krachten werden verzameld om de tweede helft
tot een succes te maken. En het is
waar gemaakt! Toen het eindsignaal
klonk, barstte het feest los en het
team werd onder luid applaus door
het publiek gehuldigd met een bloemetje en alle meiden kregen beker
als aandenken aan een prachtige
seizoen. Een team om tros op te zijn!

de twee weken zullen de jongens
handballen voor de beker en hopelijk spelen zij 18 juni voor het NK
veldhandbal. Hiervoor moet eerst op
7 juni nog wel gewonnen worden
van de kampioen van Noord Holland Noord. De doelpunten werden
gemaakt door: Remco 8, Rein, Martijn en Olav 4, Floris 3, Jeffrey, Nigel
en Tim 2, Niels en Glenn 1.

nog wel zin in een echt potje handbal. De Heren van Shot ’73 waren
zeer onder de indruk van de B1 jongens. Het tempo lag voor Shot ’73
erg hoog, want binnen een paar minuten stond FIQAS Aalsmeer al voor
met 7-0. Iedereen kreeg speelminuten en Shot ’73 kreeg de wedstrijd
iets meer onder controle en kwam
zelfs terug tot 9-8. Na 2 minuten uitgerust te hebben, liepen de jongens
weer iets verder uit en kwamen voor
te staan met 13-8.
Het werd een leuk potje handbal
en uiteindelijk werd het 21-21. De
jongens van Aalsmeer kregen allemaal een broodje kroket voor hun
inzet. De doelpunten in deze wedstrijd werden gemaakt door: Floris 7,
Nigel, Rem en Tim 3, Rein 2, Glenn,
Martijn en Jeffrey 1.

Gelijk tegen Heren 1
Nadat de jongens gewonnen hadden van de jongens B1, kwam het
verzoek om nog twee keer 15 minuten tegen de Heren 1 van Shot ’73
te spelen. Dit team was ook al kampioen geworden in hun poule, maar
de tegenstanders kwamen niet opdagen.
De Aalsmeerse jongens hadden

Leimuiden - Biljartvereniging RBV
uit Leimuiden reikte afgelopen donderdag de prijzen uit van de onderlinge competities, die lopen van
september tot en met mei. Aan de
onderlinge competities doen meer
dan vijftig biljarters mee, verdeeld
over drie competities.
Op donderdagavond de onderlinge
libre en drie-banden-groot, op vrijdagmiddag de recreanten. Vooral
de recreantentak is zeer succesvol ,
een aantal jaren geleden is hiermee
gestart en inmiddels mogen wekelijks 25 deelnemers begroet worden.
Voorzitter Jan Verdel reikte de prijzen uit en blikte terug op een succesvol seizoen. RBV was onder andere het decor van vier districtsfinales, een gewestelijk en Nationaal
kampioenschap.
De onderlinge competitie libre is gewonnen door Rob van Muijden met
40 punten, op twee Björn van de
Voort met 38 punten en op drie Dirk

van Harten met 34 punten. Kortste partij: Bjorn van de Voort (8 brt),
Hoogste serie: Dirk van Harten (114
caramboles). De onderlinge competitie drie-banden-groot is gewonnen
door Ton van Schagen met 38 punten, op twee Ron de Graaf met 32
punten en op drie Bert van de Voort
met 28 punten. Kortste partij: Bert
van de Voort, 30 brt, Hoogste serie:
Marcel van Bruggen en Bert van de
Voort, 6 caramboles.
De onderlinge competitie senioren
libre is gewonnen door Gerrit Mokkenstorm met 74 punten, op twee
Ton van Leeuwen met 67 punten en
op drie Jaap Brus met 50 punten.
Kortste partij : Bertus van Egmond
(13 brt), Hoogste serie: Wim Brouwer (27 caramboles).
Eind augustus zullen de onderlinge
competities weer aanvangen, geïnteresseerden voor deelname kunnen zich melden via biljartverenigingrbv@gmail.com.

Wedstrijden veldvoetbal
Aalsmeer - De laatste twee wedstrijden van dit seizoen worden aanstaande zaterdag 28 mei gespeeld.
In de nacompetitie speelt Aalsmeer1
een uitwedstrijd tegen IJFC om

15.00 uur in IJsselstein.
De junioren A1 van RKDES wacht
eveneens een uitwedstrijd. Tegen en
in Heiloo begint om 15.00 uur deze
wedstrijd.
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Zaalvoetbal

Nacompetitie handbal

ZABO competitie teneinde
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbal competitie van de ZABO
Aalsmeer is op zaterdag 21 mei afgesloten met de laatste speelronde
van het seizoen 2010/2011. De ZABO werd opgericht in 1976 en dus
kwam afgelopen weekend een einde aan het alweer 35e zaalvoetbalseizoen op rij. De wedstrijden van
de achttiende speelronde werden
gespeeld in beide zalen van sporthal de Bloemhof en stonden onder
deskundige leiding van de scheidsrechters Leen Overbeek, Klaas Boekel en Peter Meyer. De wedstrijd
Amsec Beveiliging tegen Café Johnny’s kreeg als einduitslag 5-0 toebedeeld. Het duel tussen Bosman
en LEMO was een stuk spannender. Na een 1-3 ruststand zegevierde LEMO met 4-6. Piller Sport had
het moeilijk tegen het sterke Sporting Uithoorn. Na 0-3 bij de wissel eindigde de partij met een 2-10
overwinning voor Sporting Uithoorn.
Koploper en kampioen Sportcafé de Midi’s speelde tegen LEMO-Gaat-Los en won met de cijfers van 8-3. De meest spraakmakende wedstrijd van de avond ging
tussen Schijf Grondboringen en Ac-

con oftewel de nummers twee en
drie van de ranglijst. Schijf Grondboringen sloeg in de slotfase toe en
sloot de ontmoeting winnend af met
6-4. Zaterdagavond 21 mei vond in
de sportkantine de prijsuitreiking
plaats. Aangezien ZABO-voorzitter
Sian Knetsch verstek moest laten
gaan werd de traditionele speech
gehouden door ex-voorzitter Martin Ammerlaan geassisteerd door
de bestuursleden Leo Moolhuijsen
en Peter Meyer. Alle deelnemende
teams ontvingen een prachtige beker en de grote felbegeerde wisselbeker werd uitgereikt aan de aanvoerder van Sportcafé de Midi’s. Dit
team werd voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen van de
ZABO. De ploeg won 16 duels, verloor slechts twee keer (van Schijf
Grondboringen) en scoorde een riant doelsaldo van 151 vóór en 56 tegen. De eindstand van het seizoen
2010/2011 luidt als volgt: Sportcafé de Midi’s 18-48, Schijf Grondboringen 18-41, Accon 18-29, Sporting
Uithoorn 18-28, Bosman 18-24, Amsec Beveiliging 18-23, LEMO 18-22,
Piller Sport 18-21, Café Johnny’s 1819, LEMO-Gaat-Los 18-10.

Meiden Fiqas C1 kampioen
Aalsmeer - De meiden C1 van Fiqas Aalsmeer zijn afgelopen zondag
kampioen geworden van het buiten
seizoen. Er moest gewonnen worden van Westside. Na een verhelderende voorbespreking gingen de
meiden warmlopen en zich voorbereiden op de wedstrijd. Een grote groep enthousiaste ouders was
meegekomen om de meiden aan
te moedigen. Fiqas begon prima,
de bal werd goed rond gespeeld en
liet afwisselend spel zien. Demi de
Groot knalde meteen een geweldige bal snoeihard in de kruising: 0-1.
Westside maakte snel daarna de
stand weer gelijk. Westside kreeg
een penalty, maar Fiqas keepster
Marjolein van Aalst wist deze uit het
doel te houden. Demi maakte een
identiek doelpunt als de eerste en
het werd 1-2. Door een snelle uitbraak van Lynn van de Polder en Fabienne Vork werd de 1-3 gescoord
door Fabienne. Het duo Van de Polder en Vork zorgde er ook voor dat
Fiqas uitliep naar 1-4. Dit was ook de
ruststand. De tweede helft konden
de meiden van Westside terug komen. De verdediging van Aalsmeer
liep stroef en aanvallend wilde het
niet lukken. Gelukkig wisten de mei-

den van Fiqas zich te herpakken en
Lynn van de Polder scoorde snel
achter elkaar drie prachtige doelpunten wat de stand op 4-7 zette.
De hoeken Samantha Postma, Danisha Zaal en Rose Koehler maakten het veld goed breed waardoor
de opbouwsters meer kansen kregen. Cheyenne Zaal verrichtte prima
cirkelwerk waardoor er gaten in de
verdediging van Westside kwamen
en Fiqas daar van kon profiteren.
Fabienne Vork scoorde nog fantastisch vanaf de midden opbouw wat
haar laatste doelpunten zou worden van haar carrière als handbalster. Stand 5-9. Anouk Stevens liet
de bal prima met snelheid rondgaan
en Lynn van de Polders maakte het
daardoor geweldig af. Het kampioenschap zat er aan te komen:
5-10. Voordat het eindsignaal klonk
scoorde Lynn nog de 5-11. Een verdiende overwinning voor de meiden
C1 van Fiqas Aalsmeer. De meiden
zijn in de bloemetjes gezet door Erwin Vork. Afscheid is genomen van
Fabienne Vork. Zij gaat zich geheel
richten op het wedstrijd zwemmen
en waterpolo bij Oceanus. En van de
beide coaches, Arthur van Aalst en
Yvonne Vork.

Van links naar rechts: Arthur van Aalst, Fabienne Vork, Anouk Stevens, Cheyenne Zaal, Maaike Gerritsen, Yvonne Vork, Samantha Postma, Marjolein van
Aalst, Danisha Zaal, Rose Koehler, Lynn van de Polder en Demi de Groot.

Winst op Foreholte houdt
FIQAS Aalsmeer in de race

Start beachvolleybalseizoen

Vierde plaats Sven en Stan
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
het beachvolleybalseizoen in Nederland van start gegaan in Emmen.
Sven Vismans en zijn beachpartner
Stan van Laanen zijn op een vierde
plaats geëindigd tijdens de eerste
ronde van de Eredivisie.
Zondagochtend 22 mei stond om
10.00 uur de eerste wedstrijd op
het programma tegen het team
Rothfusz/van Zwieten. In de eerste set van de kwartfinale hadden
Sven en Stan nog wat opstartproblemen, maar in de tweede set begon de machine te lopen. Set twee
en drie waren eenvoudige prooien voor het koppel van Beach Team
Aalsmeer.(2-1 16-21,21-13,15-10)
In de halve finale was het als eerste
geplaatste team Stiekema en Varenhorst de tegenstander. Helaas hadden Sven en Stan in deze wedstrijd
weinig in te brengen. In de tweede

set konden zij nog een kleine voorsprong nemen, maar deze gaven zij
uit handen aan het eind van de set.
(0-2 21-12,21-18) De kleine finale was wel weer een hele spannende wedstrijd. Het team Bolsterlee en
Lokerse was de tegenstander in deze wedstrijd. De omstandigheden
waren perfect, mooi weer, enthousiast publiek en een heerlijke sfeer.
De wedstrijd groeide uit tot een ware kraker. Sven; “Beide sets (29-31
en 19-21) waren heel close, maar
helaas trokken wij aan het korste
eind.” De heren begonnen het toernooi als nummer vier en eindigden
ook op deze plek.
Het volgende toernooi voor Sven
en Stan is in Baden in Oostenrijk.
Daar starten zij vrijdag 3 juni in
het hoofdtoernooi van dit Europese
toernooi. Meer informatie is te vinden op www.svenvismans.nl.

Gooische gezelligheid bij
Tennis Vereniging Rijsenhout
Rijsenhout - Het Rijsenhoutse
Open staat van 25 juni tot en met
3 juli weer op het programma van
Tennisvereniging Rijsenhout! Vanaf dit jaar is het een dubbeltoernooi.
Dat betekent meer deelnemers en
nog meer gezelligheid. Het toernooi
staat dit jaar in het teken van alle
glamour uit het Gooi. Altijd al eens
net als Cheryl, Claire, Anouk, Martin
en Dokter Rossi in Gooische sferen
willen tennissen? Schrijf je dan nu in
(tot uiterlijk 12 juni) voor het Open
Rijsenhoutse 2011 via inschrijving@
tvrijsenhout.nl. Het belooft weer een
week vol sportiviteit en gezelligheid
te worden. Vanaf woensdag staat er
elke avond een heerlijk gerecht op
het menu. Laat je verrassen door de
kookkunsten van de eigen cluble-

den. Op vrijdagavond is er een wijnproeverij met uitstekende wijnen
en bubbels. Zaterdagavond mag je
echt niet missen! Een feestavond
voor jong en oud met de eigen Rijsenhoutse Martin Moreiro. De week
wordt traditioneel afgesloten met
spannende finales en een heerlijk
hapje dat past bij het thema. Zowel
deelnemers als bezoekers zijn van
harte welkom om dagelijks te genieten van de Gooische keuken en van
alle activiteiten op het tennispark.
Op naar wederom een fantastische
tennisweek en schrijf je snel in, zodat je niet teleurgesteld wordt. Het
complex van tennisvereniging Rijsenhout bevindt zich aan het Konnetlaantje, op nummer 27. Toernooileider is Tim Martens.

Voetbal nacompetitie

Aalsmeer verrast supporters
met overwinning op IJFC

Leuke onderlinge duels bij
AVA baanloopcompetitie
Aalsmeer - Bij de 1500 meter, het
derde onderdeel van de AVA Baanloopcompetitie (BACO), waren leuke onderlinge duels te zien. De eerste serie werd nipt gewonnen door
Sepp Nick en bij de tweede serie
liep Don Ran van start tot finish aan
kop. De derde serie op de atletiekbaan aan de Sportlaan is gewonnen
door barefootrunner Toon Ligtenberg van Startbaan, die een voluitsprintende Jordi Verhoef nog net 7
millimeter voorbleef. In dezelfde serie liepen de dames Marjan van Ginkel (AVA) en Els Raap (Kombij Badhoevedorp) de hele race vrijwel zij
aan zij, maar in de eindsprint bleek
Marjan net iets sneller. Beiden klokten 6 minuten en 3 seconden.
Desalniettemin versterkte Els Raap
haar leiding in het klassement bij de
dames, want in de categorie V60+
loopt zij steeds zeer dicht bij de Nederlandse records.
In de vierde en laatste serie met uitsluitend snelle mannen was John
van Dijk opnieuw een klasse apart.
De AKU-er passeerde na 4 minuten
en 35 seconden de finish en bleef
de toch ook rappe AVA-er Erwin
Metselaar met 17 seconden ruim
voor.
Het slotonderdeel, de 5 kilometer,
zal de beslissing brengen met bij
de heren nog een open strijd om de

plaatsen één tot en met drie. Voor
de volledige uitslag en het klassement zie www.avaalsmeer.nl.
Een ervaren deelnemer (Wim Metselaar) en een aanstormend talent
(Gregory ‘t Hoen) vlak voor de start
van de derde serie van de 1.500 meter van de AVA Baanloopcompetitie.
Dit keer won de ervaring (nog).

Aalsmeer - VV Aalsmeer is de nacompetitie goed gestart, maar de
eerste 30 minuten zag het er nog
niet naar uit. Al na 40 seconden
stond de defensie van Aalsmeer te
slapen en had Dusty Louwaars van
tegenstander IJFC de 0–1 op zijn
schoen, maar de bal vloog rakelings
voor langs. Voor een kleine 350 toeschouwers dicteerde IJFC de wedstrijd. Zoals in de 4e minuut toen Elvin Hardeveld vrij op Sander Bakker
kon afgaan. Gelukkig voor Aalsmeer
schoot hij in het zijnet. Aalsmeer
herstelde zich langzaam. Vooral Calvin Koster joeg op elke bal en
zijn passes brachten gevaar voorin. Ilker Yildiz en Salih Yildiz konden tegen hun directe tegenstanders op dat moment geen potje breken. Aalsmeer had het moeilijk met
vooral de opkomende backs van
IJFC, Dwight Vlijter en Barry Roestenburg. Een vrije schietkans in de
25e minuut van Davy Boon kwam
tegen de goed uitgelopen Sander
Bakker aan. Aalsmeer kreeg langzaam grip op het spel van IJFC en
de eerste kans was meteen raak.
Een pass van Calvin Koster op Ilker Yildiz werd IJFC fataal. Hij gleed
langs zijn directe man Dwight Vlijter en voor doelman Remco Bloemhevel schoot hij hoog en onbereikbaar de 1–0 binnen. Direct daarop draaide Calvin Koster zich goed
vrij, maar zijn schot ging rakelings
naast. In blessure tijd kreeg Elvin
Hardeveld voor IJFC nog een sco-

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

ringskans. Zijn schot ging naast.
De tweede helft gaf een totaal ander voetbalbeeld te zien. Aalsmeer
kwam sterk uit de blokken en conditioneel was men gewoon beter. 53e
minuut wissel Dirk Jan v.d. Meer
voor Stefan v.d. Dussen. Een aanval opgezet door Calvin Koster in
de 55e minuut werd door Salih Yildiz met een halve volley via onderkant lat weer in het veld geschoten.
60e minuut wissel Pieter v.d. Dussen
voor Thomas Harte. Weer stond Calvin Koster in de 70e minuut aan de
basis van de 2–0. Door goed doorzetten veroverde hij de bal en verlegde slim de bal op Salih Yildiz die
hier geen moeite mee had en de 2-0
op het scorebord bracht. 72e minuut
wissel Sergio Pregers voor Ilker Yildiz. Aalsmeer nam het spel over en
veroverde het middenveld, maar
bleef wel alert op de counters van
IJFC. Aalsmeer speelde de wedstrijd
goed uit en bracht zelfs via Salih Yildiz op aangeven van Calvin Koster
een gerust gevende 3–0 op het scorebord. Samengevat had Aalsmeer
buiten de eerste 30 minuten recht
op de overwinning. In de return zal
het wel op zijn tellen moeten passen en vanaf de eerste minuut druk
moeten zetten op IJFC.
Aalsmeer speelt zaterdag 28 mei
tegen IJFC in IJsselstein. Aanvang
wedstrijd 15.00 uur, locatie Sportpark Groenvliet IJsselstein.
Jack van Muijden
of hartenjagen zijn ook van harte
welkom.
Op donderdag 19 mei is het klaverjassen gewonnen door Huub Bouwmeester met 5169 punten, gevolgd
door Gemma van As met 5061 punten en Alie van Weerdenburg met
4825 punten. Bij het jokeren behaalde Jan Bon met 57 punten de hoogste eer, op twee is Gre Bon geëindigd met 233 punten.

Aalsmeer - Na vier wedstrijden in
de nacompetitie stonden de dames
van FIQAS Aalsmeer twee punten
achter op concurrent Foreholte. De
thuiswedstrijd van afgelopen donderdag – toen beide ploegen tegenover elkaar stonden in de Bloemhof - kón de dames dus op gelijke hoogte brengen. En dat was nodig om in de race te blijven voor een
plaats in de best-of-two om promotie naar de eredivisie. En dat FIQAS
Aalsmeer zich zeer goed had voorbereid op het duel bleek al meteen: De Aalsmeerse dames stonden goed te verdedigen en ook aanvallend liepen de combinaties gesmeerd. En al werd er nog wel eens
te geforceerd geprobeerd de cirkelspeelster te bereiken, de voorsprong was er meteen: 6-3 na tien
minuten. Bianca Schijf stond voortreffelijk te keepen (ze stopte al een
strafworp in de eerste minuut) en
de beide Jes/Yessica’s waren uitstekend op schot. FIQAS Aalsmeer
wist in de eerste helft de marge van
drie steeds vast te houden, al kwam
Foreholte af en toe wel terug (12-11
vlak voor rust), met name omdat de
dekking bij vlagen geen antwoord
had op de schoten uit de tweede lijn
en de schijnbewegingen van Foreholte’s nummer zeven: Anabel Arroyo. De Aalsmeerse dames wisten
in de slotfase wel prima te profiteren
van een overtal situatie (via Anieke
Aarts op rechts, Tessa de Graaf vanuit de hoek en Nicole van Schie vanaf de cirkel) en zo gingen de ploegen rusten bij een 15-12 stand.
Na de pauze ging de strijd de eerste tien minuten gelijk op: Foreholte speelde een meer offensieve dekking en dat leek even te werken: 1715. Maar FIQAS Aalsmeer toonde,
evenals vorige week, een opmerkelijke veerkracht en vechtlust en
kwam terug via Priscilla Bergman en
opnieuw Tessa: 19-16 en even later
22-19. Op dat moment kreeg Foreholte een strafworp, maar die werd
gestopt door Michelle Attema en in
de tegenaanval maakte Robin Kenter 23-19. Via sterke acties van Nicole van Schie en Yessica v.d. Kroon
werd even later zelfs de maximale
voorsprong van 26-20 bereikt halverwege de tweede helft. Maar ook
Foreholte bezat strijdlust en wist
sterk te rug te komen: 26-24. In
een time out probeerde Menno de
Klerk zijn ploeg weer op scherp te
krijgen en dat lukte meteen: 27-24.
Toch was het nog niet gedaan, want
ook Forehole zette nog een keer aan
en profiteerde van een overtal: 2827. Het vele publiek in de Bloemhof
hield de adem in. Jessica Neves benutte haar zesde strafworp: 29-27
en Bianca Schijf verrichtte een belangrijke stop. Toch kwam Foreholte opnieuw dichtbij: 29-28, maar een
ijzersterk spelende Nicole van Schie
vergrootte de marge weer: 30-28. En
strafworp bracht Foreholte nog één
keer in het spoor: 30-29, de daaropvolgende penalty werd door Michelle Atteman gestopt. Nóg bleef het
razend spannend, want in de aanval

die volgde werd de bal verspeeld,
maar dit keer had het geen gevolgen en FIQAS Aalsmeer kon weer
in de aanval: Nicole van Schie werd
gevloerd en dat leverde een penalty op.
Ook dit keer bleef Neves cool: 3129, met nog ruin twee minuten op
de klok. In die slotfase lukte het
Foreholte niet meer nog in de buurt
van het Aalsmeerse doel te komen:
de bal werd een paar keer op rij verspeeld en FIQAS Aalsmeer maakte het karwei koelbloeding af: 3429. De ontlading was enorm en de
Aalsmeerse dames vierden een
klein feestje. Doelpunten: Yessica
v.d. Kroon en Jessica Neves 9, Nicole van Schie 4, Tessa de Graaf
en Robin Kenter 3, Sarah Bartling
2, Anieke Aarts, Nicky Tier, Priscilla
Bergman en Ingrid Kuiper 1.
Beslissingswedstrijd
Na de knappe winst van donderdag op Foreholte, wisten de dames
van FIQAS Aalsmeer wat hen zaterdag bij Bentelo te doen stond: winnen! En omdat concurrent Foreholte uiteindelijk – zij het nipt met 2827 – ook won van Olympia eindigde
beide ploegen met tien punten en is
de algeheel periodekampioen van
de Eerste Divisie dus nog niet bekend. FIQAS Aalsmeer en Foreholte zullen in een beslissingswedstrijd
(op neutraal terrein) moeten gaan
uitmaken wie de promotie/degradatiewedstrijden mag gaan spelen tegen de nummer tien van de eredivisie. De Aalsmeerse dames wonnen
zaterdagavond eigenlijk vrij makkelijk de uitwedstrijd uit bij Bentelo.
Na een snelle 3-6 voorsprong liepen de Aalsmeerse dames gestaag
verder uit naar een 6-14 ruststand
en was de wedstrijd eigenlijk al gelopen. In de tweede helft werd de
marge zelfs opgevoerd naar tien. De
buit was binnen, alle reserves kregen speeltijd en de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 21-26.
“Vooral de eerste helft was fantastisch”, zei trainer/coach Menno de
Klerk na afloop. “Alsof er niet slechts
twee dagen tussen hadden gezeten.
Maar het kon ook bijna niet anders
want de ploeg zat nog steeds in de
flow van donderdag. Nu gaan we
op naar de beslissingswedstrijd en
ik heb er alle vertrouwen in dat het
dan opnieuw goed gaat. We zijn nu
zo ver gekomen, dit mogen we niet
meer uit handen geven.”
Zaterdag beslissingswedstrijd
Deze beslissingswedstrijd spelen de
dames van FIQAS Aalsmeer tegen
Foreholte aanstaande zaterdag 28
mei om 20.00 uur in sporthal Oosterpoort in Zoetermeer (adres: Zanzibarplein 20). Bij de vorige thuiswedstrijd tegen Foreholte hebben
de dames veel steun gehad aan het
vele publiek, dus zorg dat ze zich
ook zaterdag extra gesterkt voelen
door jullie aanwezigheid en kom allen naar de hal. Moedig de dames
aan en help ze op weg naar de bestof-two: mis het niet!

Foto: Don Ran.

P.V. De Telegraaf

Blauwe doffer van Dirk
Baars weer de snelste!
Aalsmeer - Op donderdagavond
zijn bij P.V. De Telegraaf 271 duiven
ingekorfd voor de wedvlucht Morlincourt. Zaterdagmorgen om 9.15
uur kregen de duiven bij een kalme zuidenwind de vrijheid. Het was
wederom het kleine blauwe doffertje van Dirk Baars die de concurrentie het nakijken gaf.
Waar raakt dit beestje zo gemotiveerd van? Zou het dan toch door
zijn vriendin komen die af en toe zijn
hok binnenstapt? Je zou het toch
haast gaan denken!
De volledige uitslag is als volgt:
1. Dirk Baars. 2. J. v. Duren. 3. A.
v.d. Wie. 4. G. v.d. Bergen. 5. Comb.

Wiersma en Zn. 6. J. en P. Spook. 8.
Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 9. J. v.
Dijk. 10. M. de Block. 11. J. Vijfhuizen. 12. Th. v.d. Wie. 13. C. v. Vliet. 14.
H. Spaargaren. 15. J. v. Ackooy.
Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken
4240 pnt
2. Bos E-markt
4085 pnt
3. C. v. Vliet Holding
3944 pnt
4. Bosman Kassenbouw 3698 pnt
5. Oerlemans Confectie
3578 pnt
Dit weekend is er weer een dubbelvlucht, een vitessevlucht vanuit
Pommeroeul en de dagfondvlucht
vanuit Orleans. Hopende op mooi
weer heeft iedereen weer kans op
een vroege duif.
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Multi Jeugd doet goede
zaken op NK Triathlon

Vinzwemmers Oceanus
zijn klaar voor NK

Aalsmeer - Het Nederlands kampioenschap triatlon voor jeugd en
junioren werd afgelopen weekend
al vroeg in het seizoen gehouden
in het Limburgse Weert. Het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team
was met zes leden goed vertegenwoordigd op dit NK. Dichterbij huis
deden de oudere Multi-leden in Ter
Aar hun eerste triathlon van het seizoen. Om 11.45 uur stond Aalsmeerder Justin Heysteeg aan de start van
de eerste serie, de aspiranten. In
het buitenwater werd er 200 meter
gezwommen. Nadat hij in de achterhoede uit het water kwam zette hij zich in voor een inhaalrace tijdens het fietsen (6 km) en lopen (1
km) om vervolgens in een tijd van
27.45 minuten als 3e te finishen. Een
kwartier later stonden er drie atleten van de ‘paarse brigade’, in hun
nieuwe wedstrijdpakken, klaar voor
hun NK. Geheel gehuld in wetsuits
vertrokken ruim 30 atleten aan hun
wedstrijd over 400 meter zwemmen,
12 km fietsen en 2 km lopen. Niek
Heldoorn (Nederlands kampioen
H10 in 2010) en Davy Heysteeg (zilver H10 in 2010) wisten zich goed
te nestelen in de voorhoede van de
wedstrijd. Zij moesten het opnemen
tegen atleten van dezelfde leeftijd
en 2 jaar ouder. Niek kwam als eerste Multi op de kant, gevolg door
Davy Heysteeg en Daan Snaterse.
Op het snelle fietsparcours werden
de 2 ronden in rap tempo gereden.
Niek bereikte de finish als negende overall en als vijfde Nederlander,
in een tijd van 40.11 minuten. Davy nam zeer tevreden genoegen met
een tijd van 40.29 min., wat goed
was voor de tiende plaats overall
en zesde op het NK. Daan Snaterse
maakte zijn debuut tijdens een triatlon met het zwemonderdeel in het
open water. In een mooie eindtijd
van 49.57 minuten kwam hij stralend over de finish.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 22
mei zijn vinzwemwedstrijden gehouden in het nieuwe wedstrijdzwembad in het Brabantse Oss. Een
aantal vinzwemmers van Zwemsportclub Oceanus was aanwezig
om te proberen hun persoonlijke tijden te verbeteren. Eline Hoogduijn,
Cassey en Liam Glebbeek hebben
prima tijden neergezet. Hun trainingsarbeid is goed beloond.
Met vertrouwen wordt uitgekeken
naar de Nederlandse Kampioenschappen op 25 en 26 juni in Eind-

NK junioren
Om 12.30 uur stonden twee talenten van het Aalsmeerse Triathlon
Team aan de start van het NK voor
junioren. Jeffrey Reijnders en Men-

no Koolhaas worden door zowel het
triatlon team en het Nationaal Trainingscentrum van de Nederlandse Triathlon Bond begeleid. Jeffrey
voerde na het startschot het gehele deelnemersveld aan met naast
zich de geduchte concurrenten. De
strijd om als eerste , na 750 meter,
uit het water te komen was duidelijk
zichtbaar. Nadat de atleten het water na 10.14 minuten hadden verlaten, werd er een sprint ingezet richting de wisselzone om vervolgens
aan te vangen met het fietsonderdeel over 24 km.
In tegenstelling tot de voorgaande
NK serie mocht deze worden gestayerd. Jeffrey had hoog ingezet
en wist zich te nestelen in de eerste
groep. Helaas kwam Jeffrey zichzelf
na 10 km tegen en moest hij lossen.
Door het hoge tempo en het warme
weer moest Jeffrey vroegtijdig de
wedstrijd verlaten. Menno Koolhaas
heeft zich in de afgelopen maanden
goed laten begeleiden tijdens zijn
zwemtrainingen. Deze voorbereidingen lieten zien dat Menno zich
in de top-6 kon nestelen tijdens het
zwemonderdeel. Menno wist helaas geen aansluiting te vinden in
de voortrazende groepen. Na een
solorace op de fiets liet hij zien dat
hij ook het 6 kilometer lange looponderdeel beheerste. Hij bereikte de
finish in de tijd van 1.16.47 min. Op
een verdienstelijke veertiende plek
op het NK.
Triatlon Ter Aar
In Ter Aar stonden maar liefst acht
Multi’s aan de start van de kwarttriatlon. In de eerste van zeven startseries gingen Bart van Montfoort,
Hans de Groot, Ton Hurkmans en
Jeroen Hijstek om 8.00 uur in de regen van start. Later werd het weer
wel beter bij de starts van de andere
Multi’s Josta Hoekstra, Mariska Visser, Stefan Verheijen en Corné Klein.
Kwakelaar Corné Klein wist in uiteindelijk vijfde te worden in 1.51.59
uur, wat hem in zijn leeftijdscategorie Heren-40 een eerste plaats opleverde. Jeroen Hijstek werd tweede
in zijn categorie Heren-50.

Davy Heysteeg reed hard op het snelle fietsparcours in Weert.

Zaterdag familiedag RKAV
Aalsmeer - Nog een paar dagen en
dan houdt RKAV haar jaarlijkse familiedag. Op zaterdag 28 mei is iedereen welkom op het terrein van
de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan. De opbrengst van de familiedag is dit jaar voor de Ride for
the Roses. Op 4 september start deze fietstocht in strijd tegen kanker in
Aalsmeer. Onder andere door middel van een loterij gaat RKAV een
bijdrage te leveren aan dit mooie
en goede doel. Met de loterij zijn
mooie prijzen, beschikbaar gesteld door diverse sponsors, te winnen. Wie gaat er naar huis met een
laptop of een LCD-scherm? De lo-

ten kosten 2 euro per stuk. De trekking wordt om ongeveer 18.00 uur
gedaan door voorzitter Piet Boom
van de Aalsmeerse afdeling van Ride For The Roses.
Verdere activiteiten deze dag zijn
een voetbaltoernooi voor iedereen
vanaf 16 jaar tussen 13.00 en 16.00
uur, een fietspuzzeltocht (start 13.00
uur) en ter afsluiting een grootse
barbecue met muziek van DJ Kees
Markman.
Opgeven voor het voetbaltoernooi,
het fietsen en/of de barbecue kan bij
Peter Springin’tveld via 0297-328193
of mail naar fam.p.springintveld@
versatel.nl.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Avondvierdaagse
in Aalsmeer

Aalsmeer - Ook de kaartavond van
buurtvereniging Hornmeer afgelopen vrijdag, die meetelde voor het
clubkampioenschap, is druk bezocht. Er is een hevige strijd losgebarsten om uit te maken wie dit jaar
met de eer gaat strijken. Er zijn verschillende kandidaten. 20 Mei heeft
Manfred de Grauw gewonnen met
5760 punten, gevolgd door Miep
Bloemen met 5327 punten en Tiny
van de Polder met 5247 punten. De
poedelprijs was voor Mia Huijkman
met 3838 punten. Het jokeren is gewonnen door Nel Schouten met 357
punten. Komende vrijdag 27 mei is
er weer koppelkaarten in het buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. De kaartclub
kan nog wel wat leden gebruiken,
dus kom een keer kijken, de koffie
staat klaar.

Aalsmeer - Op maandag 6 juni start in Aalsmeer de avondvierdaagse bij het sportcomplex van de
atletiekvereniging Aalsmeer in de
Sportlaan.
Op alle scholen zijn inschrijvingsformulieren uitgedeeld. Inschrijven kan
ook bij de dames Drunen-Poortinga via 0297-326332 en W. van Drunen via 0297-340355. Beiden zijn
na 18.00 uur bereikbaar. Inschrijven kan ook door een mail te sturen
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 betalen 4 euro. Bij inschrijving
op de eerste wandeldag wordt 5 euro voor deelname gevraagd. Donderdag 9 juni is de laatste wandeldag. Er zijn door de organisatie
voor alle vier de dagen mooie routes door Aalsmeer bedacht.

Clubkampioen Brian van de Heuvel (links) en runner-up Bart Spaargaren.

hoven. Vinzwemmen is de snelste
zwemsport waarbij gebruik wordt
gemaakt van zwemvliezen of een
monovin. Wie wil er nu niet zwemmen als een dolfijn? Als je nu denkt
van ‘dat lijkt me leuk’ kom dan eens
kijken!
Elke zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur
is er een vinzwemtraining in zwembad de Waterlelie aan de Dreef. Laat
wel eerst even weten dat je komt.
Voor contact gegevens zie de website van Zwemsportclub Oceanus
onder het hoofdstuk vinzwemmen.

Brian weer clubkampioen
bij ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Aan het eind van het
tafeltennisseizoen, na afloop van de
competitie met het glorieuze kampioenschap van Bloemenlust 1, vond
het jaarlijkse clubkampioenschap
plaats bij de Aalsmeerse Tafeltennisclub. In twee poules werd toegewerkt naar de halve finales. In poule A is Brian van de Heuvel ongeslagen eerste geworden en Bart Spaargaren eindigde met slechts 1 nederlaag (tegen Brian) op de tweede plaats. In poule B was de strijd
spannender en waren er uiteindelijk drie spelers met slechts 1 nederlaag en 5 punten: Ed Couwenberg,
Vladimir Javornik en Johan Berk.
Op onderling resultaat kwam Johan

1 game tekort en moest afhaken.
In beide halve finales was er sprake van een strijd tussen een speler
uit Bloemenlust 1 en Bloemenlust 2.
Brian van de Heuvel bleek volgens
verwachting een maatje te groot
voor tweede team speler Vladimir
Javornik (11-8, 11-9, 11-7).
Maar in de andere halve finale zorgde Bart Spaargaren wel voor een
verrassing door in een spannende
partij eerste team speler Ed Couwenberg uit te schakelen (11-13,
11-6, 12-10, 12-10). Daarna waren
de verrassingen wel op, want Brian
bleef Bart in de finale vrij eenvoudig
de baas (11-5, 11-8, 11-6) en prolongeerde zijn titel.

Veldkorfbalcompetitie

Sterk spelend VZOD wint
thuis belangrijke wedstrijd
Kudelstaart - Door het onnodige verlies vorige week tegen Oranje-Nassau was VZOD/vdBoon in de
gevarenzone voor degradatie uit de
derde klasse terecht gekomen. Het
was dan ook van het grootste belang om afgelopen zaterdag in de
thuiswedstrijd, tegen het op de derde plaats staande Madjoe uit Rijnsburg, de punten in Kudelstaart te
houden. Madjoe is een fysiek sterke tegenstander, waar tegen VZOD
in het verleden altijd moeilijk in haar
eigen spel kon komen. Het is trainer
Klaas Bosman zonder meer gelukt
om afgelopen week de juiste snaar
te raken bij de selectie. Zelden zag
het publiek een zo gemotiveerd en
gedreven startend VZOD. Vanaf de
eerste minuut was het gehele team
zeer geconcentreerd en maakte het
een gretige indruk.
Bosman had ook een tactische wijziging doorgevoerd in de opstelling.
Josine Verburg stond in het eerste
aanvalsvak op de plaats van Donja
Passies, die nu in de eerste verdediging startte. Zoals gezegd kende
VZOD een vliegende start en scoorde uit de eerste aanval direct via een
afstandschot van Willem Mast. Kort
daarna scoorde Martijn Vervark zijn
eerste van vijf doelpunten in deze
wedstrijd. Doordat VZOD liet merken de fysieke strijd aan te willen
gaan, ontstonden met name onder
de korf felle krachtmetingen om reboundpositie en balbezit. Madjoe,
wakker geschud door de felle start
van VZOD, bracht de stand op 2-1
waarna via Eric Spaargaren VZOD
weer op twee doelpunten voorspong kwam. Josine Verburg, die
een prima wedstrijd speelde, zette
na een kwartier spelen 4-1 op het
scorebord. De bezoekers uit Rijnsburg wisten via een vrije bal en een
afstandschot de spanning weer terug te brengen. VZOD ging echter
onverstoorbaar door op de ingeslagen weg. Bart Verheul was met een
schitterende actie onder de korf zijn
tegenstander te slim af, waarna Vervark er weer een comfortabele 6-3
voorsprong van maakte. Met nog
een doelpunt van Madjoe was de
ruststand 6-4 in het voordeel van

VZOD/vdBoon. Wat de coach van
Madjoe in de rust gezegd heeft,
is niet bekend, maar het heeft zeker gewerkt. Direct na rust een totaal ander wedstrijdbeeld. Madjoe
trok in no-time het initiatief naar
zich toe en was duidelijk de betere ploeg. Dit werd ook in doelpunten uitgedrukt, Madjoe scoorde drie
maal op rij en zo keek VZOD na tien
minuten in de tweede helft voor het
eerst in de wedstrijd tegen een achterstand aan: 6-7. Het antwoord van
de thuisploeg kwam direct, een prima doorloopbal van Josine Verburg
bracht de ploegen weer in evenwicht. Gelukkig herpakte de Kudelstaartse formatie zich weer en
kwam met doelpunten van Donja
Passies en Bart Verheul weer aan
de goede kant van de score. Madjoe kwam nog een keer tot op een
punt achterstand: 9-8. Daarna leek
VZOD met twee doelpunten definitief afstand te nemen. Toen Martijn Vervark 8 minuten voor tijd de
stand op 13-9 bracht dacht iedereen aan Kudelstaartse kant dat de
buit binnen was. Ook de concentratie in het veld leek te verslappen
met als gevolg dat de spanning in
de wedstrijd weer volledig terug was
na twee doelpunten van de bezoekende ploeg. Met nog vier minuten
te spelen stond er een 13-11 stand
op het bord en was de spanning te
snijden. In de laatste minuut maakte Martijn Vervark aan alle onzekerheid een einde door de bevrijdende
14-11 te scoren. Na het laatste fluitsignaal uiteraard tevreden gezichten bij de thuisclub na het behalen
van deze zwaar bevochten overwinning. Trainer Klaas Bosman: “Een
prima pot van VZOD waar eindelijk
het beste boven kwam. De puzzelstukjes vielen in elkaar. Ik heb een
zeer gedreven collectief aan het
werk gezien. Daar ben ik trots op”.
Volgende week is het op de vierde
plaats staande DKV de tegenstander en in de laatste wedstrijd komt
titelkandidaat KORBIS op bezoek in
Kudelstaart. Met een zelfde inzet en
gedrevenheid als afgelopen zaterdag zijn er zeker punten te behalen
voor VZOD.

Michelle van Leeuwen in actie bij een goed spelend VZOD.

Goud, zilver en brons
voor twirlsters SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 14 mei organiseerde de productgroep twirlen
van SV Omnia 2000 een twirlwedstrijd in sporthal De Bloemhof. Natuurlijk nam de eigen twirlgroep ook
deel aan deze wedstrijd. Er is in de
verschillende categorieën prima gepresteerd door de meiden.
Medailles voor goud, zilver of brons
mochten in ontvangst genomen
worden door Solenne Köhler, Selina
Kok, Eefke en Nikkie van der Luit,
Yosra Abdelrazek, Imca Pape, Amber Glebbeek, Kim Nederstigt, Manon en Lisa van Luling, Isabel van
der Drift, Yvanka Wulving, Julia van
der Drift, Veronique Boon, Yasmine
Summers, Rachel Vianen en Laetischa van der Bijtel. Bij het onderdeel small team Dance lieten Imca,
Manon, Lisa, Yosra, Alicia en Tiffany
Zandvliet een mooie show zien. Zij
behaalden de derde plaats.
De afsluiter van de dag was voor het
large team peewee beginner. Isabel,
Laetischa, Lara, Mendy, Rachel, Tara, Femke, Resa, Ebony, Yvanka, Elise, Anita, Julia, Yasmine, Veronique

en invalster Selina lieten voor de allereerste keer hun show zien. Extra
moeilijk omdat je met zestien meisjes bent. De show verliep heel goed
en de meisjes behaalden de eerste
plaats. Als allerlaatste werd Corine van der Neut naar voren geroepen. Corine heeft de twirlgroep van
SV Omnia 2000 in 2004 opgericht.
Vorig jaar is zij gestopt met lesgeven. Ter ere van haar is de Corine
van der Neut Trofee in het leven geroepen. Corine reikte de prijs uit aan
het preteenteam, omdat zij deel genomen hebben aan het NK twirlen
afgelopen januari.
Zij zijn daar Nederlands Kampioen
geworden bij het onderdeel Small
Team Twirling. Vijf van de zes meisjes hebben hun allereerste twirllessen nog van Corine gekregen.
De wedstrijddag heeft totaal twaalf
maal goud, waaronder twee promoties, tien keer zilver en negen bronzen medailles opgeleverd. En nog
belangrijker:
Er zijn elf plaatsingspunten voor het
NK verdiend!

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Peter Buis de allerbeste
schaker van dit seizoen!
Kudelstaart - Afgelopen donderdag 19 mei zijn de laatste partijen
van het seizoen 2010-2011 gespeeld
bij schaakclub ’t Kalende Pionnetje. Deze laatste donderdag waren
de kampioenen van de verschillende groepen al bekend, het ging voor
sommigen alleen nog maar om een
tweede of derde plaats. In groep 1
moest Peter Verschueren winnen
om tweede te worden in zijn groep.
Richard Piller had niet zijn beste
dag en Peter wist eenvoudig te winnen. In groep 2 kon Wim de Hertog
nog tweede worden bij winst op Leo
Buis. Door goed tegenspel van Leo
werd het remise, wat een derde plek
voor Wim in zijn groep betekende. In de partij van Jurgen van der
Zwaard tegen Joep van der Geest
was het de tweede of de derde
plek voor Jurgen. Uiteindelijk werd
het een derde plek door verlies tegen Joep. Hierdoor werd Gerard van
Beek tweede. In groep 4 was Martijn
Baars al kampioen. De partij tegen
Kees van der Weijden was meer een
formaliteit. Er stond niets meer op
het spel. Helaas kon Kees zijn laatste partij niet in winst omzetten ondanks goed spel. De allerbeste van
dit seizoen was Peter Buis (zie foto),

die door goed en constant spel met
ruim 2 punten verschil met nummer twee, te weten Peter Verschueren, zich kampioen van het seizoen
2010/2011 mag noemen. In groep
twee mag Mladen Cicek zich kampioen noemen, in groep 3 Joep van
der Geest en in groep vier Martijn
Baars. Het nieuwe seizoen zal eind
augustus weer starten.
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Irma en Reinder winnen
baanloop bij AV Aalsmeer

RG-finale voor Dominique, Juliet,
Kirsten, Priscilla, Sanne en Anahit
Aalsmeer - Zaterdag 14 mei vond
de halve finale ritmische gymnastiek voor het C niveau plaats in
Utrecht. Voor de categorie 1C had
Fabiënne Roof zich weten te plaatsen en voor de categorie 3C en Duo
hoepel mochten Dominique Roof,
Kirsten van Gulik en Juliet Oganisjan hun opwachting maken. Fabiënne draaide een mooie touwoefening maar haar knotsoefening
ging minder goed zodat zij uiteindelijk een achtste plaats behaalde
wat niet genoeg voor de finale. Juliet draaide een nette oefening zonder materiaal, zij behaalde hiermee
een vijftiende plaats ook dit was helaas niet genoeg voor de finale. Dominique liet een keurige oefening
zonder materiaal zien, misschien
niet helemaal geconcentreerd, maar
wel voldoende om een gouden medaille binnen te slepen. Daarmee is
zij door naar de finale op 28 mei in
Scheemda. Dominique en Juliet lieten een redelijk nette duo oefening
zien, ze behaalden hiermee een zevende plaats in het eindklassement, wat helaas niet genoeg was
voor de finale. Juliet en Kirsten deden het heel goed zij wisten een zilveren medaille te bemachtigen en
een plaats in de finale. In de middag was het de beurt aan de meis-

jes van 2C en 4C. Priscilla Rietheide
begon in de categorie 2C met haar
oefening met touw. Tijdens de oefening met knots waren er toch wel
wat zenuwen te zien, maar met haar
beiden oefeningen wist ze toch een
keurige tweede plaats te veroveren.
Manon van der Ploeg liet een sterke oefening met touw zien. Ook had
zij een mooie oefening met knots en
wist een achtste plaats te behalen
wat net niet genoeg is voor de finale, maar ze is wel eerste reserve. Later in de middag werden de duo oefening in de categorie 2C gecombineerd met de oefeningen van de categorie 4C. In de categorie 4C liet
Sanne Koopmans een leuke pittige
oefening zien zonder al te veel fouten. Ze werd dan ook terecht eerste en mag hierdoor naar de landelijke finales op 28 mei in Scheemda.
De duo oefening van Romy Stokkel
en Priscilla ging goed, maar doordat
de hoepels in de lucht elkaar raakten verloren ze een belangrijk punt
waardoor ze nét vierde werden en
de eerste reserve zijn voor de landelijke finale. De duo oefening van
Sanne en Anahit met hoepel was
ook weer een mooie pittige oefening die een tweede plaats waardig
was. Ook zij gaan door naar de finale. Informatie: www.svomnia.nl.

MC3 van JAU kampioen!
Aalsmeer - Aangezien het de MD1
het afgelopen (najaars) seizoen wel
erg makkelijk afging, zijn de dames
de voorjaarscompetitie als MC3 gestart. Dat was even wennen, voetballen in een zwaardere klasse tegen oudere en fysiek sterkere tegenstanders dan ze gewend waren.
Toch hebben ze een prima seizoen
gevoetbald. Uiteindelijk heeft de C3
één wedstrijd gelijk gespeeld en
één verloren. En die verloren wedstrijd was tegen RKDES MC1. Uitgerekend de tegenstander van afgelopen zaterdag. Alleen winst op
deze ploeg uit Kudelstaart was vol-

doende om er zeker van te zijn om
kampioen te worden. JAU MC3 begon wat nerveus. Pas tegen het einde van de eerste helft brak Nathalie
de ban: 1-0. Dit was tevens de ruststand. Na verschillende pogingen
van onder andere Emma (net over)
Nina (lat) en Richelle (fantastische
redding van de keeper) wist uiteindelijk Melissa de 2-0 te scoren. Dit
gaf de meiden, maar ook de toeschouwers, weer een beetje lucht.
Uiteindelijk was het Nina die met
de 3-0 voor de einduitslag zorgde
waarmee het kampioenschap een
feit is.

Aalsmeer - Op woensdag 11 mei is
de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden op de baan
van atletiek vereniging Aalsmeer on
de Sportlaan. Er kwamen 42 belangstellende hardlopers/sters opdraven, die om 20.00 uur werden weggeschoten door starter Adrie van
der Sluis. Alle deelnemers kregen
een chip in de schoen, zodat ook alle rondetijden konden worden geregistreerd. Deze rondetijden zijn te
bekijken op de website van de club:
www.avaalsmeer.nl. De uitslagen bij
de dames: Irma van Balken 24:01,
Reinie Verbruggen 27:58, Esther
Brouwer 29:40, Laura van Wingerden 29:53 en Bianca Verhoef 30:37
minuut. En bij de heren: Reinder de
Jong 17:49, Frans Woerden 18:20,
Brent Pieterse 18:53, Theo Rekelhof
19:14, Jan Mulder 19:52, Sjaak van
der Linden 20:01, John Celie 20:06,
Stijn Brommer 20:14, Derk Jan Broe-

kema 20:29, Dick van Rijn 20:36,Michel Vollebregt 20:37, Henny Kooijman 20:47, Toon Ligtenberg 20:50,
Henny Buijing 21:00, Marco Fais
21:19, Gerrie Verschuren 21:35, Jordi Verhoef 21:36, Marten Verbruggen 22:00, Peter van Wouwe 22:30,
Arnold Velthoven 22:54, Jos Cornelissen 23:12, Cedar Spaargaren
23:19, Herman van ‘t Schip 23:19,
Anton Schuurman 23:27, Frans Rewijk 23:37, Hugo Dullemont 24:25,
Reinier van Oene 24:25, Piet de Boer
25:27, Wim Roozendaal 25:34, Rick
Sollman 26:18, Sepp Nick 26:25, R.
van Eftrik 26:28, Arnold Moes 27:47,
Cock van der Pol 28:26, Anthonio
Schols 28:58 Nico Mallee 29:18 en
Gerrit van der Steeg 33:56 minuut.
De volgende 5 kilometer baanloop
bij AVA in de Sportlaan is op woensdag 8 juni vanaf 20.00 uur. Iedereen
kan meedoen, deelname kost 2 euro per persoon.

Nationale zeilwedstrijden op Poel

Regenboogevenement wordt op
water én land onvergetelijk!

Atletiek AV Aalsmeer

Loopclinic voor jeugd
Aalsmeer - De jeugdafdeling van
AV Aalsmeer organiseert een loopclinic voor de Aalsmeerse jeugd
vanaf elf jaar met als uiteindelijke doel het lopen van de midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos. De midzomernachtcross is
een geweldig leuk evenement met
heel veel deelnemers en wordt gehouden op de langste vrijdagavond
van het jaar, vrijdag 24 juni. De eerste trainingen voor de clinic voor de
jeugd van elf jaar en ouder, kinderen
van de groepen zeven en acht van
de lagere school en kinderen van
de middelbare school, zijn inmiddels achter de rug, maar inschrijven

kan nog steeds. Iedere dinsdag en
donderdag wordt er vanaf 18.30 uur
getraind worden op de atletiekbaan
aan de Sportlaan. Voel jij je aangesproken tot dit evenement, vind je
hardlopen leuk of vind je misschien
van jezelf dat je een geweldig hardlooptalent bent? Meld je eigen dan
aan voor deze leuke clinic. Dat kan
via de mail: jpwbaars@kpnmail.nl of
bel 0297 324118. De kosten voor deze clinic bedragen 10 euro en dit bedrag is inclusief inschrijvingskosten
voor de Midzomernachtcross. Meer
informatie over deze loop is te vinden op www.midzomernachtcross.
nl.

Kennismakingslessen volleybal
Kudelstaart - Zaterdag 14 mei is
het afsluitende competitietoernooi
voor de D-jeugd in de Proosdijhal
gehouden. Sommige teams hebben daarbij voor het laatst gespeeld
in de ‘oude’ samenstelling. In de allerhoogste categorie (niveau 6) eindigde Oradi/Omnia op een laatste
plaats. De meiden speelden prima
samen, maar ze zitten nog te kort
in dit niveau om het goede spel in
winst om te zetten. De jongste volleyballers van Oradi/Omnia speelden bij niveau 3 spannende wedstrijden. De strijd om de vijfde plaats
werd door hen uiteindelijk afgetekend gewonnen van Smashing Velzen. Het bleek nog beter te kunnen.
De Oradi Toppers bereikten bij niveau 4 de finale tegen het Amstelveense Martinus. Een uitstekende
tweede plaats was het resultaat. De
trainingsgroepen bij Oradi/Omnia
zijn nu opnieuw ingedeeld, waardoor de volleyballers tot het einde van het seizoen kunnen wennen
aan de veranderingen. Als gevolg
hiervan zijn er een aantal trainings-

uren vrij gekomen voor kinderen,
die willen leren volleyballen samen
met andere beginners. De nieuwe
lesuren zijn op dinsdag en donderdag in de Proosdijhal en op woensdagmiddag in sporthal de Bloemhof.
Vanzelfsprekend mag je ook vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen.
Ook kinderen, die een andere sport
beoefenen en dat willen blijven
doen, maar het leuk vinden om een
aantal keren te komen volleyballen,
zijn welkom. Lijkt volleybal je een
leuke sport voor jou, dan mag je nu
al tot de zomerstop op proef komen
trainen. Na de zomervakantie blijft
het overigens ook mogelijk een aantal proeflessen te volgen. De nieuwe
lesuren gaan pas daadwerkelijk van
start als er zich vijf kinderen hebben
aangemeld voor proeflessen. Je kan
daarvoor bellen met Mariska Bus via
06-17120446) of Frits van der Zee
via 0297-329682. Zij zullen je adviseren bij welke groep je het beste kan komen. Zie verder de website van SV Omnia 2000: http://www.
svomnia.nl.

Aalsmeer - “We doen iets goed, of
we doen het helemaal niet”, is het
motto van jachthaveneigenaar en
enthousiast zeiler Joost Kempers.
Met deze instelling is hij ook aan
de slag gegaan toen hem gevraagd
werd ‘iets’ te doen voor het Nationaal Regenboog Evenement, dat op
vrijdag 1 juli de Westeinderplassen
aandoet. Met als resultaat dat hij nu
voorzitter is van de Stichting Walevenement Aalsmeer. Deze stichting
heeft zich tot doel gesteld om van
de zeilrace een onvergetelijk evenement te maken, niet alleen voor
de zeilers, maar vooral ook voor inwoners van Aalsmeer en omgeving.
Gedurende vijf achtereenvolgende
dagen zullen de Regenbogen, een
specifiek soort houten zeilboot, het
in een zeilwedstrijd tegen elkaar opnemen op vijf verschillende plassen
in het Hollands-Utrechts plassengebied. Op vrijdag 1 juli is het de beurt
aan de Westeinder. De Regenboogklasse is een actieve zeilklasse die
zich heeft verenigd in de Regenboogclub. Kempers: “De Regenboogzeilers vormen een heel hechte vereniging. Iedere boot wordt bemand door drie zeilers, die vaak hun
gezinnen meenemen naar de wedstrijden. Het hele seizoen komen
deze mensen elkaar tegen bij wedstrijden door het land. Het Nationaal
Regenboog Evenement is de eerste
wedstrijd die zich specifiek toespitst
op deze klasse.”
Drijvende bar
Kempers vindt het van groot belang
dat het evenement zich niet alleen
richt op de zeilers, maar juist ook
op de omwonenden: “Het feestelijke programma begint ’s ochtends
al met activiteiten voor de kleinsten.
Een aantal leerlingen van verschillende basisscholen krijgt zeilles in
Optimisten, kleine zeilbootjes speciaal geschikt voor kinderen. Jong geleerd is nog altijd oud gedaan.”
Na het ochtendprogramma voor
de kinderen, meren de Regenbogen af aan de pier bij het Surfeiland. Belangstellenden hebben dan
de mogelijkheid de boten te bezichtigen, waarna ’s middags de zeilrace plaatsvindt. Sponsoren krijgen de kans om de wedstrijd vanaf een drijvend ponton te aanschouwen. Dit ponton, waarop ook een
bar aanwezig is, wordt midden in
het wedstrijdveld geplaatst, waardoor de sponsoren een unieke kijk
op de race hebben.
Beeldscherm op recreatie eiland
Ook met bezoekers op de kant
wordt rekening gehouden, zo vertelt

Kempers. “Vanaf twaalf uur is er veel
te beleven aan de kant. Er wordt een
tent geplaatst met horeca en muziek op het recreatie eiland.
Voorafgaand aan de wedstrijd houdt
de waterskivereniging een demonstratie, die vanaf de wal perfect te
volgen is.
De vaarroute van de Regenbogen
is zo gepland dat de boten vanaf de kant goed te zien zijn. En om
de wedstrijd nog dichterbij te halen, wordt op het recreatie eiland
een enorm beeldscherm geplaatst,
waarop de Regenbogen live te volgen zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door een track- en tracing
systeem aan boord van de boten,
maar ook via live-beelden van de
wedstrijd, die door een cameraman
op het water gemaakt worden. Bovendien wordt de race aan de wal
voorzien van professioneel commentaar door een bekende sportverslaggever. Ook op de kant is er
dus genoeg te beleven.”
Enthousiaste organisatie
Kempers is erg te spreken over de
inzet van Gemeente Aalsmeer en
de Aalsmeerse ondernemers voor
het evenement. “Ondernemers uit
de omgeving omarmen het initiatief
vol enthousiasme. Sponsoren bieden zich spontaan aan, en ook de
faciliteiten zijn zonder veel moeite geregeld. De werkgroep die vanuit de Gemeente werkt voor het evenement is eveneens zeer enthousiast. Geen moeite is hen te veel om
Aalsmeer te promoten als watersportdorp.”
Aalsmeer staat al sinds jaar en dag
bekend als bloemendorp. Bij mensen in de Randstad is het veelal
onbekend dat de Westeinder, het
grootste binnenwater van Nederland, slechts enkele tientallen kilometers verderop ligt. Wat watersport
betreft zijn de Westeinderplassen
nog vrijwel onontgonnen gebied.
Kempers: “Natuurlijk is het prettig
om altijd de ruimte te hebben op de
plassen. Maar je bent toch trots op
de prachtige omgeving waar je vandaan komt en wilt dat uitdragen. Het
is dus hoog tijd om Aalsmeer landelijk op de kaart te zetten als watersportdorp. Wat mij betreft is het Nationaal Regenboog Evenement 2011
dan ook het begin van een traditie, die honderden jaren mag blijven
bestaan!” Voor meer informatie over
het evenement en het programma:
www.walevenementaalsmeer.nl en
www.nationaalregenboogevenement.nl.
Door Marret Los

Voetbalvereniging SCW

Bloemen voor Veteranen2
Rijsenhout - Zaterdag 14 mei zijn de veteranen van SCW voor het tweede achtereenvolgende seizoen kampioen geworden. In een spannend duel tegen de nummer twee uit de competitie Legmeervogels werd met 4-2
gewonnen en dus het kampioenschap behaald. Na het ontvangen van de
bloemen van het bestuur is er nog lang na gefeest op de slotdag van de Rijsenhoutse voetbalvereniging SCW.

Kampioensfeestje voor B3
Aalsmeer - De B3 van voetbalvereniging Jong Aalsmeer United o.l.v.
coach Marc Turenhout ondersteund
door Safina Könst en Menno Peters
en trainer Hans Binkhorst, heeft de
eer van de B-klasse hooggehouden
door kampioen te worden. Na een

ietwat moeizaam begin, werd het
spel gaandeweg het seizoen steeds
beter, hetgeen nu beloond is met
het kampioenschap! In de RKAVkantine werd vorige week woensdag een klein feestje gebouwd dat
later elders werd voortgezet...

VZOD fietst Classico Boretti
Aalsmeer - Zaterdag 7 mei stonden de leden van de schaatsttrainingsgroep VZOD al vroeg op de
pedalen. Vanuit Kudelstaart vertrok
onder leiding van teamcapo Eric
Aarsen een groep die via de geraniummarkt in Aalsmeer en de Machineweg in Oost uitgroeide tot 13
deelnemers, op weg naar de start
van de Classico Boretti bij het wielerdrome in Sloten. Vanaf hier begon een toertocht van 160 kilometer die via Spaarnwoude onder andere naar het kopje van Bloemendaal leidde. Op deze klim werd de
tijd geregistreerd. Rob van de Merbel reed hier naar een prachtige 29e
tijd van alle 6500 deelnemers. Via
Overveen voerde de toer langs het
strand naar Zandvoort. Eenmalig
was het circuit opengesteld voor de
deelnemers, Een mooie gelegenheid
voor de temporijders Cees van Dok
en Fred Kaslander om eens goed
gas te geven in de Tarzanbocht. Na
de nodige krentenbollen en bananen naar binnengewerkt te hebben
werd de toer vervolgd langs de boulevard, door de duinen naar Langevelderslag en vervolgens Noordwijk.
De temperatuur was prima terwijl
de wind steeds meer toenam. Via
Noordwijkerhout ging het richting
Warmond waar het tijd werd voor
koffie met appeltaart. Goed blijven
eten en drinken is op zo’n dag van
groot belang. De benen begonnen

al wat vol te lopen, maar de gang zat
er nog goed in. Over de Ringvaart
bij de Kaag werd via Abbenes, Oude
Wetering langs diezelfde Ringvaart
in een soort van lus gereden richting Lisserbroek. Half voor het windje liep de snelheid tot boven de 40
kilometer per uur op. Langs de Keukenhof, over het spoor naar rechts
richting Leidse Vaart werd na 120
km de tweede verzorgingspost bereikt. Ook nu weer veel bananen en
krentenbollen om de tekorten aan te
vullen. Het tempo bleef hoog liggen
en de benen werden steeds zwaarder.Via Heemstede en de Cruquius naar het Haarlemmermeerse Bos
kwam de route langs de Polderbaan
te lopen. Na 145 kilometer vond
Stijn Brommer het nog even nodig
om het tempo even op te voeren tot
boven de 50 kilometer per uur. Matje Bart Straathof kon niet achterblijven en de een na de ander vloog
er nog eens vol in. De laatste loodjes via Halfweg naar Lijnden werden met de wind vol op de kop tegen daarom nog extra zwaar. Gelukkig was er aan de finish in Sloten voldoende pasta te krijgen, zodat daarna nog even de laatste 20
kilometer naar huis kon worden gereden. Dat dit in een iets rustiger
tempo ging was niet verwonderlijk
na een rit van in totaal 200 kilometer. Al met al een mooie goed georganiseerde fietstoer.

