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Gemeente presenteert Kadernota 2008

te houden, cq. te maken. “Het gaat
veel tijd en geld kosten, maar hier
krijgen de burgers veel voor terug”,
stelt Litjens. In het digitale proces
wordt nauw samengewerkt met de
gemeente Uithoorn. De ‘buren’ komen wat gezamenlijk beleid betreft
steeds vaker in beeld, maar volgens
de eerste burger hebben de beide
gemeenten er veel voordeel van.
“We zijn gelijkwaardige partners.
We doen veel samen, maar bepalen elk ons eigen beleid. Het setabeleid: Samen en toch apart.” Van
opgaan in één gemeente is vooralsnog geen sprake. In totaal gaat de
gemeente vier nieuwe personeelsleden in dienst nemen, onder andere
om uitvoering te geven aan de kadernota vergunningen en handhaving, de automatisering en om grote projecten, waaronder Greenport
Aalsmeer en &2=1, te begeleiden.
De inwoners gaan ook merken dat
de gemeente de broekriem strakker
moet trekken. Zo gaat de OZB woningen, inclusief de prijsindex, met
3,75 procent omhoog en de OZB
niet-woningen met 4,75 procent.
Verder gaat de subsidie voor maaltijdvoorziening (tafeltje dek je) gefaseerd verlaagd worden waardoor
de eigen bijdrage stijgt met 41 en
42 cent in resp. 2008 en 2009, gaat
een medegebruiker gezocht worden voor het loket in de J.P. Thijsselaan en wordt vanaf 2010 de subsidies voor ESA BV en de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer verlaagd
en voor de Lokale radio stopgezet.
Stopgezet wordt ook, al vanaf 2009,
de subsidie voor motorische remedial teaching op scholen voor kinderen met motorische achterstanden.

Elektronische dienstverlening
En natuurlijk heeft het digitale tijdperk volop de aandacht. Investeren
in de toekomst. Er worden gelden
gereserveerd om de elektronische
dienstverlening zo actueel mogelijk

Fitness-subsidie stopt
De gemeente gaat zelf ook een
steentje bijdragen aan de bezuinigingsronde. Vanaf 2009 wordt geen
15.000 euro meer uitgegeven om
medewerkers aan gesubsidieerde

IJsklontjes? Zie advertentie elders in de krant

fitness te laten doen. Het college en
de fracties gaan de kadernota op 12
en op 26 juni bespreken.

Weteringstraat 2
hoek Zijdstraat
0297-325250
www.neroshoes.nl

14-Jarig meisje onzedelijk betast
Aalsmeer - Op dinsdag 20 mei tussen acht en kwart over acht in de
avond is in de Ophelialaan, op de hoek met de Begoniastraat, een
14-jarig meisje uit Aalsmeer onzedelijk betast door een nog onbekende man. Ze was haar hondje aan het uitlaten. Een bezoeker van
een nabij gelegen horeca-gelegenheid was getuige en maakte hier
een opmerking over. De man liep daarop weg. Het gaat om een man
van ongeveer dertig jaar met een kaal hoofd. De politie is op zoek
naar meer getuigen en tips. Bellen kan naar 0900-8844, vragen naar
buurtregisseur Van der Brun.

Project N201 opent deuren
voor publiek zaterdag

Dansen op straatspeeldag
Kudelstaart - In de Graaf Willemlaan was het gisterenmiddag één en al gezelligheid. Kinderen konden in een groot deel van de Kudelstaartse straat veilig
spelen. Deze landelijke actie wordt in Kudelstaart georganiseerd door stichting De Binding. Van twee tot een uur of vier kwam geen auto of fiets de straat
in en dat was maar goed ook. De kids konden nu met een gerust hart schilderen, zich laten schminken, voetballen of lekker dansen onder leiding van Mariëlle Buskermolen. Springen en gek doen op discomuziek, en dat zomaar op
straat! Was het maar elke week een keer straatspeeldag!

Aalsmeer - Het project N201 Omlegging Aalsmeer en Uithoorn is op
zaterdag 31 mei geopend voor publiek tijdens de Dag van de Bouw.
Het is voor bewoners uit Aalsmeer
en omgeving een bijzondere kans
om het project van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom
een kijkje achter de schermen te
nemen. Bezoekers kunnen zich tussen 10.00 en 16.00 uur melden bij de
hoofdkeet van de aannemers-combinatie Heijmans-Boskalis aan de
Aalsmeerderweg 141.
De fietscommissie van ANBO
Aalsmeer heeft speciaal voor de
Dag van de Bouw een unieke fietsroute uitgezet. De route van zo’n 20
kilometer leidt geïnteresseerden onder meer over een deel van het tracé van de nieuwe N201 in Aalsmeer.
De route start bij de hoofdkeet en
eindigt bij de bouwkuip van de tunnel in Oude Meer. Hier kunnen bezoekers een rondleiding door de
tunnelbak krijgen. Uiteraard is de
tunnel ook los van de fietsroute te
bezoeken. Hiervoor kan men vanuit de hoofdkeet over de bouwweg
naar de Ringvaart lopen. Een pontje ligt klaar om u naar de overkant
te brengen. Per auto direct naar de
tunnelbak in Oude Meer wordt afgeraden in verband met beperkte
parkeerruimte. Naast een rondleiding door de tunnel voor volwasse-

nen en kinderen boven de 12 jaar,
vinden hier ook activiteiten plaats
voor kleinere kinderen. De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn maakt onderdeel uit van de vernieuwing en
verbreding van de N201 tussen de
A4 en Amstelhoek. Dit is een project
van de provincie Noord-Holland. De
nieuwe weg moet een einde maken aan de slechte bereikbaarheid,
leefbaarheid en verkeersveiligheid
in het gebied. In 2006 zijn de werkzaamheden gestart, eind 2011 moet
de nieuwe weg gereed zijn.
Dag van de Bouw
De Dag van de Bouw is een initiatief
van branchevereniging Bouwend
Nederland en de 5.000 bij haar aangesloten bouw- en infrabedrijven.
De open dag is onderdeel van de
imagocampagne ‘De Bouw maakt
het’ en heeft tot doel meer bekendheid te geven aan de vele positieve
kanten van de bedrijfstak. Vorig jaar
kregen bijna 70.000 bezoekers een
gevarieerde indruk van het vakmanschap, de innovaties en de kwaliteit
van het werk. Het succes van vorig
jaar was de reden voor Bouwend
Nederland om nu voor de derde
keer de landelijke open dag te organiseren. Op de website www.dagvandebouw.nl staat het overzicht
van alle projecten van de Dag van
de Bouw.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Big
L. Maak je keuze.
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall

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

Only Tommy Hilfiger Cars Esprit Vila

130.000

Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat dit enig voordeel oplevert. Per
ongeluk een bal door de ruit schoppen bij een
partijtje is dus geen vandalisme. De ruiten van een
bushokje intrappen, het vertrappen van bloemenperkjes of het bekladden van muren wel.

70.000

10.000

Vandalisme leidt tot overlast en zorgt voor de nodige kosten
vanwege herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente,
en dus u als inwoner, opdraait voor de kosten van vandalisme. Dit
jaar is de gemeente daarom gestart met het registreren van het vandalisme aan gemeente-eigendommen. De gemeente publiceert voortaan iedere
maand de kosten via de vandalismemeter.
In de maand april zijn er geen gevallen gemeld van vandalisme aan gemeenteeigendommen. Dit betekent dat de totale kosten van vandalisme, voor dit jaar,
blijft staan op 35.255 euro. We hopen echter dat u als inwoner alert blijft.
Gebleken is namelijk dat er weinig melding wordt gemaakt van vandalisme. Een
melding vergroot immers de pakkans van daders. Kortom als u een vernieling
ziet gebeuren: bel 112. Indien het even geleden is, kunt u bellen met 09008844. Voor een spoedig herstel van vernielingen kunt u contact opnemen met
de Servicelijn van de gemeente Aalsmeer 0297-387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl. Hiermee kan de gemeente zorgen voor een snel herstel van
vernielde gemeentelijke eigendommen, zodat verloedering geen kans krijgt.

MAGAZIJN
VERKOOP
IEDERE MAANDAG OPEN!
vrijdag 30 en zaterdag 31 mei

op de heren en
dames collectie

50% korting
kinder
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TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

Denk mee over
de toekomst van Aalsmeer
Praat mee tijdens de dorpsgesprekken op:

Di 3 juni wijkgebouw De Schakel
inloop vanaf 18.30 - 20.00 uur, aanvang 20.00 – 22.15 uur

voor

U kunt ook uw mening geven via de enquête op:
www.aalsmeer.nl/gebiedsvisie

OP ARTIKELEN VOORZIEN
VAN EEN AKTIEKAARTJE

Openingstijden:
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag
Zijdstraat 61, Aalsmeer
van 10 - 18.00 uur.
Telefoon: 0297-321177
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Internet: www.bigl.nl
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Do 5 juni The Beach

inloop vanaf 18.30 - 20.00 uur, aanvang 20.00 – 22.15 uur

`

troy! 3.9210

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F
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De originele Birkenstocks
natuurlijk bij

Volop aandacht komende
jaren voor jeugdbeleid
Aalsmeer - Het meerjarenbeeld
2009 tot en met 2012 is jl. maandag door de gemeente gepresenteerd. In de kadernota een ‘strak’ financieel beleid, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de aanbevelingen van Ernst & Young. Niet alleen
is gekeken naar onvermijdelijke uitgaven en voorstellen voor nieuw beleid, maar nog explicieter is gekeken naar lagere uitgaven en hogere
inkomsten en naar de mogelijkheid
van ombuigingen. Op deze manier
hoopt de gemeente vanaf 2011 een
structureel sluitend financieel meerjarenbeeld aan te kunnen bieden.
Aalsmeer moet, net als vorig jaar, op
de centjes letten en bezuinigingen
doorvoeren zijn onvermijdelijk. Dit
jaar is niet bij de fracties geïnventariseerd welke wensen en ideeën er
leven voor het jaar 2009. “We hebben al het beleid moeten omgooien
om rond te komen. Van extra wensen is geen sprake. Wie wil investeren in nieuw beleid, dient zelf dekking hiervoor te zoeken.” Duidelijke
taal van burgemeester Pieter Litjens,
die de portefeuille financiën onder
zijn hoede heeft. Bezuinigen en versoberen is echter voor de gemeente geen reden om de kop in het
zand te steken, actuele en belangrijke zaken gaan voor. Zo gaat volgend jaar flink geïnvesteerd worden
in het jeugdbeleid, is alcoholgebruik
onder jongeren een aandachtspunt
en de jeugdsportpas is een blijvertje ondanks dat de gemeente deze
mogelijkheid voor jeugd om kennis
te maken met verschillende sporten zelf moet gaan betalen vanwege stopzetten van de subsidie door
het rijk.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige Ragdoll. Ze is cremekleurig- heeft blauwe ogen- een donker kopje, pootjes en een donkerkleurige staart en ze heet Benyi.
- Pontweg in Aalsmeer, een zwarte poes met een paar witte haartjes
onder de kin, ze heet Minous, en is minstens acht jaar oud.
- Kruisweg, Aalsmeerderbrug, aalsmeer, een twee jaar oude cyperse
kater, met een witte buik
en borst en witte voorpootjes.
Gevonden:
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, op het parkeerterrein, een gecastreerde zwarte kater met een wit kopje.
- Hoofdweg thv Fa Schreuder in Kudelstaart, een poes, wildkleur met
wit masker, witte pootjes en een zwarte punt aan de staart.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een langharige zwarte kat met witte
borst en witte teentjes.
- Aalsmeerderweg thv no 83 te Aalsmeer, een cyperse kat
- Stommeerweg in Aalsmeer, een klein grijs konijntje
- Hornweg in Aalsmeer, twee grote witte loopeenden, van wie zijn
ze?,
- Aalsmeerdereg, t.h.v. Wegerit een donker gestreepte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden wordt voor
deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er heel leuk uit
met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen
bijna niet ziet.

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Rijbewijskeuringen voor
70-plussers in Aalsmeer
Aalsmeer - Heeft u een medische
keuring nodig voor het verlengen
van uw rijbewijs B/E omdat u 70 jaar
of ouder bent, of omdat u een medische aantekening heeft in uw rijbewijs? Dan kunt u nu een afspraak
maken voor een van de rijbewijskeuringen georganiseerd door bureau Regelzorg in samenwerking
met R. Kloek, voormalig huisarts.
Deze vinden maandag 23 juni plaats
en daarna, met ingang van augustus, weer iedere tweede maandag
van de maand bij Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer in gebouw
De Seringenhorst aan de Parklaan

26a. De keuring kost 30 euro. Voor
verdere informatie en aanmelding
kunt u bellen naar het afsprakenbureau van Regelzorg telefoonnummer 0251- 205913 tussen 14.00 en
17.00 uur.
Omdat de beoordeling van de Eigen
Verklaring door het CBR twee tot
drie maanden kan duren, wordt geadviseerd om ten minste drie maanden voor het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak
te maken voor een keuring. Informatie over de procedure en wat u
mee moet nemen vindt u op www.
regelzorg.nl.

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

Nieuwe predikant voor
Dorpskerkgemeente

kende, want in de vacante periode
is hij ook regelmatig voorgegaan in
de diensten. Inmiddels heeft hij afscheid genomen van zijn gemeente in Nijkerkerveen, de gemeente
die hij lange tijd heeft gediend. De
kerkdienst waarin dominee Westerman zal worden bevestigd is op
zondag 1 juni aanstaande. De voorganger in deze dienst zal dominee
W.F. Schormans uit Nijkerkerveen
zijn. Deze dienst in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat begint ’s morgens
om 10.00 uur. Iedereen is heel hartelijk welkom in deze dienst.

Zangdienst met ‘Song of Joy’
in de Dorpskerk
Aalsmeer - Op de eerste zondag
van de maand, zondag 1 juni, wordt
weer een zangdienst gehouden in
de Dorpskerk in de Kanaalstraat.
Spreker deze avond is de heer Plantinga van het Leger des Heils. De
dienst begint om 18.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor Song of Joy uit Ku-

delstaart, dat onder leiding staat van
Ton van den Berg.
Theo Griekspoor, die het koor altijd
begeleidt bij uitvoeringen, zal deze
avond de hele zangdienst begeleiden op orgel en piano. De toegang
is vrij. Wel zal er, ter bestrijding van
de kosten, een collecte worden gehouden.

Zondag 1 juni

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Arno Post,
Houten. Thema: ‘Als mensen met
stenen gooien’.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Spreker Bert Hoving. Feest van de navolging/avondmaal. Crèche voor de
kleinsten, speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. afscheidsdienst ds. Gabe Hoekema. Extra collecte voor het Honduras radioproject.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. S. de Graaf,
Alphen a/d Rijn.

OTT met ‘verboden kruis’
jongeren naar geitenboerderij
Aalsmeer - Een groep jongeren
van het Rode Kruis heeft een aantal
kinderen met een handicap een gezellig dagje naar de geitenboerderij
bezorgd. Op zaterdag 24 mei stonden om 10.00 uur twee grote bussen
van het Rode Kruis bij Ons Tweede
Thuis (OTT) aan de Beethovenlaan
klaar voor vertrek.
Een groep kinderen met een handicap ging samen met een aantal Rode Kruis jongeren naar de geitenboerderij in het Amsterdamse bos.
Tot grote hilariteit van de professionele begeleiding van OTT en de vrijwilligers, werden de Rode Kruis vrijwilligers door één van de kinderen
aangesproken met mensen van het
‘verboden kruis’.
Deze naam werd zo geschikt gevonden door iedereen dat voor één
dagje werd besloten om de naam te
veranderen in het ‘verboden kruis’.
In het Amsterdamse Bos aangekomen werden de kinderen met paard
en wagen opgehaald door een Rode
Kruis jongere. Dat vonden de kinderen natuurlijk helemaal geweldig! Bij
de geitenboerderij mocht iedereen
het paardje even aaien en werd het
op stal gezet.
Hierna kregen de kinderen een lekker taartje en limonade en toen dat
op was mochten de kinderen melk
geven aan de geitjes! Sommigen
vonden dat toch wel erg spannend,
maar uiteindelijk zag je de kinderen stralen!
Daarna mochten de kippen worden gevoerd. Niet alleen de dieren

werden verwend, maar de kinderen kregen ook nog een lekker ijsje. Dit was natuurlijk erg welkom op
zo’n prachtige zonnige dag. Voor de
lunch werd een zonnig plekje gevonden in het gras en daar was het
gezellig picknicken met zijn allen. Er
werd afgesloten met wat speeltijd in
het speeltuintje.
Toen was het helaas alweer tijd om
terug te gaan naar OTT. Iedereen
was erg enthousiast over het uitje
en ging met een goed gevoel naar
huis.
Jongeren die, door het lezen van dit
artikel, ook mee zouden willen doen
aan dit soort activiteiten kunnen
zich aanmelden bij het Rode Kruis in
Aalsmeer of Uithoorn. of via e-mail:
rodekruisjongeren@gmail.com.

Record opbrengst
Hartstichting
Rijsenhout - De jaarlijkse huis
aan huis collecte van de Hartstichting heeft in Rijsenhout dit jaar een
recordbedrag opgeleverd, liefst
2093,13 euro is door de collectanten opgehaald. “Namens de Hartstichting alle gulle gevers en vooral
de collectanten, die er toch hun vrije
tijd in steken, heel hartelijk dank”,
aldus een trotse Mary Kerzaan, collecteleidster in Rijsenhout voor de
Hartstichting.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u. past. Jaap Spaans
en past. Dick Schoon.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsmeer euch.viering
vg. L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof woordcomm. viering M.
van Zoelen. Zondag 10.30u. Karmelkerk d.o.p. viering met mmv Klein
Koor. Om 14.30u. Poolse viering.
Rijsenhout: . Zat. geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. oecum. tentdienst in de
feestweek.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. S. Zijlstra, Haarlem.

Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
10u. mw. A. Creemer, Kudelstaart.
Openluchtdienst in Seringenpark.
Bij slecht weer in Triumphatorkerk.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. geen viering. Zondag 10.30u.
woordcomm.viering met Fiore. ds.
A. Blonk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst ds. E.J. Westerman, Nijkerkerveen/Aalsmeer. Intrededienst. 18.30u. dhr. Plantinga,
zangdienst mmv Song of Joy, Kudelstaart.
Oost:. 10u. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10. ds. A. van Vuuren. VHA. 18.30u.
ds. H. Schipaanboord, Waddinxveen.

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in de Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. 19u. kand. Theodoor Meedendorp.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
geen bijbelstudies.
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.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk

sinds 1888

Verschijnt donderdag
Streeknieuwsweekblad 1

Kerkdienst in ‘t
Seringenpark
Aalsmeer - Zondag 1 juni vindt er
een openlucht kerkdienst plaats in
het Seringenpark.
De dienst begint om 10.30 uur en
wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie van de Triumphatorkerk.
Het thema van de dienst is: Mijn
koffer is weg! Voorganger is pastor
A. Creemer-Allard en er is muziek
van de band Sound of Worship uit
Kudelstaart.
Het belooft een mooie dienst te worden voor zowel jong als oud!
Bij slecht weer vindt de dienst plaats
in de Triumphatorkerk.

Edjan Westerman doet 1 juni intrede

Aalsmeer - Lange tijd heeft de
Dorpskerkgemeente het zonder eigen predikant moeten stellen. De
wekelijkse kerkdiensten konden gewoon doorgang vinden, dankzij allerlei predikanten van elders. In deze lange periode zonder eigen predikant, sinds najaar 2004, is er door
alle gemeenteleden heel veel werk
verzet. De dorpskerkgemeente is
dan ook heel blij dat dominee Edjan Westerman de vaste predikant van deze gemeente zal worden. Dominee Westerman is voor
de Dorpskerkgemeente geen onbe-

KERKDIENSTEN

Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. dienst in feesttent Rijsenhout.
18.30u. ds. K. Muller.

Koffie-ochtend
in de Spil

AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug,
boVenkerk, kudelStAArt,
oude meer, rijSenhout,
rozenburg, Vriezekoop
Advertenties, redactie
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Kudelstaart - Op woensdag 4 juni houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur en iedereen is welkom.
De toegang is gratis en de koffie en
thee staan klaar en er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven
voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot mens te hebben.
U/jij komt toch ook?

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

Dagje uit PCOB

121e jaargang

Aalsmeer - Dindag 20 mei ging de
PCOB, afdeling Aalsmeer weer een
dag uit.
Een goede bus, een uitstekende humoristische chauffeur en een reiscommissie die van wanten weet
zorgt elke keer voor iets nieuws.
Vanaf de Oosteinderweg, het Anker,
ging de reis naar Tiel waar de koffie
met gebak klaar stond.
De reiscommissie had niet gerekend op file en dat kwam goed uit,
de groep was op tijd voor de Brabantse broodmaaltijd in Zeeland,
een dorp in Brabant.
Daarna volgde een bezoek en rondleiding op de Kippenboerderij de
Aalhof in Haps. Het was het klapstuk van deze dag en daar kon het
diner in Asperen niets meer aan toe
of af doen. Ook, en niet in de laatste plaats, d
eed het goede weer veel toe aan deze dag. Bent u ook toe aan een dag
uit, dan lid worden van de PCOB.
Ad Visser

Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Ouderwetse veilsessie op
de Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
31 mei vindt er weer een ouderwetse veilsessie plaats op de Historische Tuin Aalsmeer. Om 15.00 uur
kunnen de bezoekers bloemen en
planten kopen op de klok in de nagebouwde veiling met de antieke
veilingklok uit het vroegere Bloemenlust. De veiling wordt gehouden volgens de afslag-methode, zoals dat ook nu nog steeds plaatsvindt in de VBA. Veilingmeester deze middag is Henk de Gooijer en
hij wordt bijgestaan door opsteker
Hen Bax. Tevens kunnen de bezoekers de ingerichte stal van de boerderij van Oud Aalsmeer waar een
Historisch Centrum is ingericht binnen lopen. Naast de vaste expositie ‘Reis door de tijd’, is nu een the-

ma expositie ‘IJs’ te zien, over winters in Aalsmeer wat door middel
van foto’s en attributen aanschouwelijk gemaakt wordt. Momenteel
staan op de Tuin de eerste botanische rozen in bloei, en voor de liefhebbers van rozen, het Rozenweekend is dit jaar op 14 en 15 juni! Het
bezoek aan de Tuin kan gecombineerd worden met een rondvaart
door de natuur- en cultuurgebieden van de Westeinderplassen met
de Westeinder Rondvaart.De Tuin is
op zaterdag en zondag geopend van
13.30 tot 16.30 uur en op dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.30
uur. De entree is vanaf het Praamplein. Via de Tuinbrug en de Vissersbrug is de Tuin bereikbaar. Meer info op www.htaalsmeer.org.

Benefietgala Straatband
voor verhuizing Bacchus
Aalsmeer - Cultureel Café Bacchus gaat verhuizen en om geld in
te zamelen voor de verhuizing vindt
er aanstaande zaterdag 31 mei een
benefietgala plaats. Kom met een
volle portemonnee, want tijdens
deze avond speelt de Als-je-maarvan-de-straat-band verzoeknummers voor een kleine vergoeding.
Verder worden er belangrijke zaken ‘geveild’, zijn er t-shirts te koop
en worden er stukjes Bacchus ter
adoptie aangeboden. De deur van
Bacchus in de Gerberastraat is open
vanaf 21.00 uur.
Uit jas gegroeid
Het unieke karakter van cultureel
café Bacchus zorgt er regelmatig
voor dat er ‘nee’ verkocht moet worden aan de deur. Het zit dan zo vol
dat er niemand meer bij kan. Daarom is zestien jaar na het ontstaan
van Bacchus besloten te gaan verhuizen naar een meer centrale en
ruimere plek in Aalsmeer. De kleine

zaal boven de Oude Veiling aan de
Marktstraat wordt het nieuwe onderkomen. Deze plek is groter en
ook beter bereikbaar. Daarmee kan
Bacchus voor nog meer mensen in
Aalsmeer en omstreken het podium
zijn voor cultuur in alle soorten en
maten. De verhuizing naar het centrum betekent niet dat de sfeer gaat
veranderen. Nog steeds blijft de mening van alle vrijwilligers die Bacchus runnen, dat cultuur van iedereen is en dus vrij beschikbaar moet
zijn, bijna alle activiteiten in Bacchus
zijn gratis. Bacchus blijft een weerwoord op alle commerciële kroegen die er zijn, een minischouwburg
als broedplaats voor allerlei talent.
Voor diegenen die het nog niet weten: Het culturele café organiseert
maandelijks live-optredens, jazzconcerten, filmavonden en cabaretvoorstellingen, regelmatig de inmiddels bekende pupquiz en proza- en
poëzie-avonden. Bacchus staat en
is open voor alles en iedereen!

Plug & Play met Dazzle
en Motai een grote hit!
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag was het tijd voor Plug &
Play in The Beach. Dit keer betrad
de Aalsmeerse topband Dazzle het
open podium van het indoorcentre
aan de Ooseinderweg. Met heerlijke blues- en rocknummers wisten
zij het massaal toegestroomde publiek uitstekend te vermaken. Na
de eerste sessie van Dazzle, betrad
de Amsterdamse symphonische
rockband Motai het podium in The
Beach. Met meeslepende nummers
met een rockrandje wisten ook zij
een verrassende set ten gehore te
brengen. Job en Rob wisten vervolgens met de gitaar en een heerlijke hese stem het ware geluid van
de blues door de speakers te laten
schallen. En Saksia Veenswijk wist

solo met haar gitaar met pakkende ballads wat rust in de zaal te creëren. Geheel in de lijn van de opzet
van het open podium beklommen
verschillende muzikanten spontaan
het podium om uiteindelijk stond
maar liefst tien man lekker te ‘jammen’. Om het eerste seizoen Plug &
Play in The Beach in stijl af te sluiten, hoopt The Beach alle bands en
muzikanten die het afgelopen jaar
hebben opgetreden bij elkaar te
krijgen om nog eenmaal met elkaar
te ‘jammen’. Deze laatste Plug & Play
staat gepland op zondag 29 juni. Wil
je ook graag deelnemen? Neem dan
contact op met The Beach door te
mailen naar info@beach.nl of te bellen met 0297-347444. De aanvang is
15.00 uur en de entree is gratis!

Braderie en beachvolleybal
tijdens feestweekend
Kudelstaart - Dit jaar zal in Kudelstaart een feestweekend georganiseerd worden. In dit weekend
staan twee grote evenementen centraal, een braderie en een beachvolleybaltoernooi. Op vrijdagmiddag
vindt de vertrouwde braderie plaats
nabij het Dorpshuis aan de Ku-

delstaartseweg. De braderie begint
om 14.00 en duurt tot 21.00 uur. Verenigingen of commerciële partijen
die willen deelnemen kunnen nog
een kraam reserveren. U kunt zich
opgeven bij oranisatiebureau Natural Solutions van Kudelstaarter Theo
van der Hoek, thvdh@kabelfoon.net

Vrijdag 30 mei:
* Feest tbv herstelwerkzaamheden
voor/in watertoren met band Lou
Reed en De Brulboeien vanaf 20u.
* Dj Robin Lefeber in danscafé de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 31 mei:
* Crazy-pianofeest in 40-jarige
Dorpshuis Kudelstaart.
* Benefietconcert met AlsJeMaarVandeStraatBand in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Optreden Monique Smit in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 7 juni:
* 65 Jaar Aalsmeers Harmonie. Jubileumconcert met Alsmar Popkoor
en band Ten Beers After in burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.

Feestweek Rijsenhout opent
met optreden de Hucksters
Rijsenhout - Ruim veertig jaar geleden hing forenzendorpje Rijsenhout als los zand aan elkaar. De lokale huisarts E. Smit wilde hier verandering in brengen en trachtte samenhorigheid te kweken. De eerste
feestweek, compleet met een optocht met praalwagens, een missverkiezing en een dansdemonstratie door scholieren van de basisschool, was geboren. Het programma is in de loop der jaren flink veranderd, maar het enthousiasme is
er niet minder om en tot op dag van
vandaag is het belangrijkste doel
nog altijd: Festiviteiten organiseren voor jong en oud. De stichting
Feestweek Rijsenhout nodigt u/jou
uit om de feesttent aan het Konnetlaantje te komen bezoeken van 30
mei tot en met 7 juni. De feestweek
wordt aanstaande vrijdag geopend
met dampende rock van The Hucksters. De tent is open vanaf 21.00
uur en de toegang is gratis. Zaterdag 31 mei start om 10.00 uur een
Es-lan party in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Lijkt het
jou leuk om een hele dag en nacht
alleen maar te gamen. Meld je dan
snel aan via www.es-lan.nl. De party duurt tot zondag 16.00 uur. De zaterdagavond wordt in de feesttent
muzikaal opgevuld door The Eagles
Tribute Band. Van bekende songs
van The Eagles, zoals Hotel California en New kid in town, kan genoten
worden. De feesttent is open vanaf 20.30 uur, kaarten kosten 5 euro
aan de zaal, in de voorverkoop 2,50
euro.
Op zondag 1 juni staat een gezamenlijke kerkdienst met thema ‘Thuiskomen’ op het programma. De tentdienst begint om 10.00 uur en voor
de muzikale opluistering draagt de
groep Gospel Groove zorg. Op zondag wordt ook een motortoerrit gehouden, start om 12.00 uur vanaf
het feestterrein, en een darttoernooi
vanaf 13.00 uur in de tent. Deelname is nog mogelijk. Het inschrijfgeld
bedraagt 5 euro en inschrijven kan
bij Hans Lok via mail hans@hanslok.
nl of bel 06-14423220. Er wordt gespeeld om bekers en om geldprijzen.
Playbacken en Hollandse avond
Op maandag 2 juni gaan de jeugdige inwoners hun beste beentje voor
zetten tijdens de miniplaybackshow
vanaf 18.30 uur in de feesttent en
wordt vanaf 20.00 uur in De Reede
gestreden om de Rijsenhoutse kampioenschappen klaverjassen en domineren. Dinsdag 3 juni is het seniorendag in de tent van 13.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis en
garant voor meezingers en mee-

deiners staat zanger en entertainer Paul Sellers. Dinsdagavond is
De Reede het decor voor de open
bridge drive. De aanvang is 19.45
uur, inschrijfgeld bedraagt 8 euro en
inschrijven kan bij Co Aelbers, telefoon 0297-323769 of per mail via
jhw.martens@quicknet.nl. Voor de
schooljeugd wordt op woensdag
tussen 9.30 en 12.00 uur een sporten speldag gehouden op het feestterrein, gaat om 14.00 uur na het oplaten van ballonnen de kindermiddag van start met de geweldige Magic Rabbit Ballon Super show en
trakteert de feestweekcommissie ’s
avonds op een Hollandse avond met
optredens van de knalband Op Hete Koole en de zangers Remco Drijvers en Wolter Kroes. De feesttent is
open vanaf 20.30 uur en de entree
is 15 euro.
Braderie en wielerronde
Donderdag 5 juni is braderiedag van
13.00 tot ongeveer 21.00 uur bij de
Werf en de wielerronde van Rijsenhout wordt verreden voor de categorieën Amateurs, B en Elite en Belofte
vanaf 18.00 uur. Voor de aanvang is
er voor de jeugd tot en met 16 jaar
vanaf 16.30 uur de Rabo dikke bandenrace. De donderdag wordt als
vanouds afgesloten met de daverende donderdagavond disco met
een geweldige licht- en geluidshow.
De tent is open vanaf 21.00 uur, de
entree is 15 euro.
House-topper en familiedag
Voor de kleinste kids in het dorp
wordt vrijdag 6 juni een kinderdisco gehouden van 18.30 tot 20.00
uur in de feesttent en vanaf 20.30
uur belooft het voor de lokale jeugd
een groot dancefeest te worden met
niemand minder dan de house-topper Gregor Salto. He wordt lekker
‘clubben’met play house, het nieuwe danceconcept in de regio. Uit
de omgeving gaan vier opkomende talenten achter de draaimeubels
plaats nemen. De entree is 15 euro. De laatste dag van de feestweek,
zaterdag 7 juni, is het familiedag
met allerlei doe-dingen voor de allerkleinste kids, een clown, een mini-kermis met botautootjes en grijpertjes en de jaarlijkse zeskamp.
De familiedag begint om 13.00 uur
en de toegang tot het feestterrein
is gratis.
De slotavond van de feestweek
staat in het teken van Oranje. In de
feesttent zijn de voelbalwedstrijden
te volgen en voor een swingend einde dragen de dj’s Wipneus en Pim
garant. De tent is open vanaf 20.30
uur. Meer weten? Kijk op www.
feestweekrijsenhout.nl.

Dj Lefeber en Monique
Smit live in de Praam

Aalsmeer - Vrijdag 30 mei is dj
Robin Lefeber te gast in danscafé de
Praam in de Zijdstraat. Dj Robin Lefeber heeft de radio 538 DJ-school
doorlopen en heeft zichzelf zo op
de kaart gezet bij het radiostation.
Robin is de producer van Barry Paff
en draait zelf ook in het land. De
muziek die je van Robin kunt verwachten loopt uiteen van feestmuziek tot top40-nummers en lekkere jaren 90 classics. Het feest begint
om 22.00 uur, de toegang is gratis
voor iedereen vanaf 18 jaar. Legitimatie verplicht.
En aanstaande zaterdag 31 mei presenteert de Praam vol trots Monique Smit. Het is het eerste optreden
voor de Volendamse zangeres sinds
haar operatie. Het feest begint om
22.00 uur en dj deze avond is Martijn. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij de bar van het danscafé, maar wacht niet te lang, vol is vol.
De praam is overigens zaterdag van

20.00 tot 21.30 gesloten in verband
met het bouwen van het podium en
het neerzetten van de geluidsapparatuur voor het optreden van Monigue Smit

of tel. 0297-322825 of 06-15303433.
Verenigingen en niet commerciële
deelnemers betalen slechts 30 euro
voor een kraam, terwijl commerciële deelnemers al voor 50 euro hun
waar mogen uitstallen. Op zaterdag
vindt het jaarlijks terugkerende Kudelstaartse beachvolleybal kampioenschap plaats. Vorig jaar is deze
wedstrijd gewonnen door het team
van Veld2. Zullen zij zich dit jaar op
gaan geven om deze titel te verde-

digen? Of ben jij degene die wel een
uitdaging aan wilt gaan? Geef je dan
op via e-mail: beach.kudelstaart@
gmail.com of telefonisch via 0646413112. Een team bestaat uit zes
deelnemers waaronder één dame.
Ook in het veld zal minimaal één dame per wedstrijd moeten staan. De
inschrijving is al gestart en je kunt
je team tot uiterlijk 3 juni opgeven.
De inschrijfkosten bedrage 30 euro per team.

Exposities
Tot en met 6 juli:
* Overzichtstentoonstelling Belgische beeldhouwer Dirk de Middeleer en etsen van Monique Schep
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 1 juni:
* Keramische objecten van Alexandra Engelfriet en schilderijen en tekeningen van Catharina van der
Werff in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
Diversen
Donderdag 29 mei:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 30 mei:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr.
op De Bindingzolder, ingang Haya
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere
vrijdag en iedere dinsdag.
* Klaverjasavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Zomercompetitie Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Finale Hollands’ got talent met Daniëlle Bubberman op SBS6, 20.30u.
30 mei t/m 7 juni:
* Feestweek Rijsenhout met vrijdag
concert The Hucksters, zaterdag Eslan party en optreden Eagles Tribute Band. Zondag kerkdienst, motor toerrit en darttoernooi. Maandag mini playbackshow, dinsdag
seniorendag en open bridge drive.
Woensdag sport-speldag jeugd,
kindermiddag en Hollandse avond
met Wolter Kroes. Donderdag braderie, dikke banden race, wielerronde en daverende disco. Vrijdag kinderdisco en play house, zaterdag familiedag en zeskamp en slotavond
met dj’s Wipneus en Pim.
Zaterdag 31 mei:
* Dag van de bouw, N201-project

open van 10 tot 16u. Melden bij
kantoor Aalsmeerderweg 141.
* Onderlinge wedstrijden recreatiegymnastiek SV Omnia in Proosdijhal
Kudelstaart vanaf 9.30u.
* Familiedag bij RKAV met fietstocht
v/a 12u. en voetbaltoernooi v/a 13u.
Na afloop barbecue en disco, Beethovenlaan.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Darttoernooi voor jeugd in sportcafé Proosdijhal Kudelstaart, 14u.
* Veiling op Historische Tuin, ingang
Praamplein om 15u. Open 13.30 tot
16.30 uur. Ook zondag.
* Afscheidswedstrijd voetballer Ton
van der Zwaan na 50 jaar bij RKAV
op veld Beethovenlaan v/a 16.30u.
* Reünie gospelgroep Eltheto met
dankdienst 19-20.30u. in Dorpskerk
en daarna receptie in Irene, Kanaalstraat.
* Kelnerrace op Raadhuisplein, horeca gaat strijd aan. Met live-muziek
van 19 tot 21u.
* Jeugddarttoernooi in sportcafé
Proosdijhal Kudelstaart v/a 14u.
Zondag 1 juni:
* 31e Dorpentocht, fietstocht 35 of
55km. Start 9.30-14u. camping Amsterdamse Bos, hoek Kleine Noorddijk en Schinkeldijkje.
* Open dag bij voetbalvereniging
RKAV op complex Beethovenlaan,
Hornmeer voor jongens en meisjes
4-12jr. van 10 tot 12u.
* Finale-handbalwedstrijd Fiqas C1
in Bloemhof, Hornweg v/a 13.45u.
Dinsdag 3 juni:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 4 juni:
* Koffie-inloop in De Spil, Spilstraat,
zijweg Bilderdammerweg v/a 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u.
Donderdag 5 juni:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* ANBO-fietstocht. Start 13.30u. bij
zwembad aan Dreef, Hornmeer.
Vergaderingen
Donderdag 29 mei:
* Extra raad, beraad en raad in gemeentehuis, Raadhuisplein vanaf
20u.
* Algemene ledenvergadering Flora
Holland in veiling, Legmeerdijk 313
v/a 19.30u.
Maandag 2 juni:
* Inspraakavond over Dorpshaven
(Lijnbaangebied) in gemeentehuis
van 19.30 tot 21.30u.

Zaterdag op het Raadhuisplein

Skippyballen met dienblad
vol bier tijdens kelnerrace

A a l s m e e r - Vo o r d e t w e e d e
keer vindt op zaterdag 31 mei de
Aalsmeerse Kelnerrace plaats.
Het wordt een gezellige strijd tussen teams van de horecazaken in
het centrum. Dit jaar leggen de kelners met een dienblad vol met bier
een parcours af over het Raadhuisplein. Voor het publiek is daar ook
genoeg te beleven met muziek en
een drankje. De horecazaken Joppe,
De
OudeEditie:
Veiling,
‘t Holland Huys
Berliner
x Documentnaam:
x en
The Fifties gaan in de kelnerrace de
strijd met elkaar aan. Vorig jaar won
het team van Joppe de wedstrijd, zij
verdedigen zaterdag dus hun titel.
Het is de bedoeling dat de teams zo

snel mogelijk met een vol dienblad
het parcours met hindernissen afleggen. Onderweg moeten de deelnemers onder andere touwtjespringen, skippyballen en met een kruiwagen rijden. Uiteraard wordt aanmoedigen door publiek op prijs gesteld.
Aan de zijkant van het parcours
zorgt dj Franki Yanki 19.00 tot 22.00
tijdens de Kelnerrace voor muziek.
Bij de bar kan ook een drankje worden gehaald, Kom ook zaterdag kijken hoe de bediening zich in het
zweet werkt op het parcours.
Zie voor meer info:
www.aalsmeercentrum.nl

STAGE
MUSIC SHOP
‘GIbSy rOSE’ : 75,western gitaar

‘VAlEnCIA’ klassieke gitaar : 59,00
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 juni en 24 juni. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer en
uitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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 publiekszaken. 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, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2 sierappels
• Van Cleeffkade, 14 kastanjes
• Raadhuisplein, 1 berk
• Terrein Watertoren, 1 berk en 1 esdoorn
• Hornweg 263, 1 wilg
Datum verzending vergunning: 23 mei 2008.
manDaat-, Volmacht-, en machtigingsregeling
VastgestelD
De burgemeester heeft op 22 mei 2008 een volmacht verleend aan
twee medewerkers en de senior van het cluster Juridische Zaken en
Grondzaken voor het verlijden van notariële akten bij de notaris ter
uitvoering van door de gemeente genomen besluiten.
Op 24 april 2008 heeft de burgemeester besloten een volmacht te
verlenen aan alle medewerkers verbonden aan het kantoor van de
notarissen mr. C.A. Boswijk en mr. M.A. van Gaalen te Aalsmeer, zowel tezamen als ieder afzonderlijk en dezen aan te wijzen als gevolmachtigde om de gemeente Aalsmeer te vertegenwoordigen bij het
verlijden van notariële akten voor één der genoemde notarissen of
hun plaatsvervanger, ter uitvoering van besluiten van burgemeester
en wethouders of krachtens mandaat genomen door de directie van
de bestuursdienst of krachtens ondermandaat genomen door een
afdelingshoofd of diens plaatsvervanger tot aankoop, verkoop en
overdracht van onroerende zaken (waaronder begrepen de vesting
van zakelijke (genots)rechten op onroerende zaken) door of aan
de gemeente Aalsmeer ,waarvan de koopsom, exclusief het verder
verschuldigde, een bedrag van vijftigduizend euro (% 50.000,00)
niet te boven gaat.
Deze volmacht werkt terug tot 1 maart 2008
In de vergadering van 15 mei jl. heeft de raadbesloten om aan het
college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid over te
dragen tot:
• het voorbereiden van raadsbesluiten waarin de onteigening
wordt uitgesproken als bedoeld in artikel 80 van de Onteigeningswet door middel van toepassing van de procedure als bedoeld in afd. 3:4 Awb;
• het vaststellen van de inhoud van ontwerpbesluiten waartegen zienswijzen kunnen worden ingebracht. Hierbij is bepaald dat het college pas van de bevoegdheid gebruik kan maken
als het Beraad hieromtrent is geïnformeerd.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het oprichten van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het oprichten van twee woningen;
• Westeinderplassen H 2895, het plaatsen van een blokhut.

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
• Cactuslaan 19, het oprichten van een woning;
• Citroenvlinderstraat 2, het plaatsen van dakkapellen;
• Huygensstraat 43, het wijzigen van een gevel;
• Molenpad 2, het vergroten van het zorgcentrum;
• Oosteinderweg 178, het plaatsen van een blokhut;
• Oosteinderweg 180, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 27, het plaatsen van een vlonder;
• Uiterweg 186, het vergroten van de woning;
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening.
Verzenddatum bouwvergunningen: 3 juni 2008.
wet op De ruimteliJke orDening (wro)

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Zuid 1992’, voor het
bouwen van 3 woningen tussen Bilderdammerweg 76 en 78.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Baanvak 52, het vernieuwen van een blokhut;
• Baanvak 56, het vergroten van de woning;
Lid 1
• Cactuslaan 19, het oprichten van een woning;
Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Rietlanden Kudelstaart, het plaatsen van een
bouwplaatsvoorziening
Deze besluiten worden op 3 juni 2008 verzonden.

Aalsmeer - Om tien voor zes in de
ochtend van zondag 25 mei is ingebroken in een bedrijf aan de Molenvlietweg. Via een raam in de kantoorruimte hebben de dieven zich

Controle in Zuid
Framenummers
bromfietsen vals
Aalsmeer - Op donderdag 22 mei
heeft de politie een bromfietscontrole gehouden in de Geranium-

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

t/m 19 juni

t/m 4 juli
t/m 4 juli

t/m 6 juli

Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt verklaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met verkeersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerkade tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten
verklaard voor vrachtwagens.
Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek Weteringstraat en Seringenstraat;
Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken; Locatellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308, 1 blauwspar;
Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonschepen;
Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1
spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom;
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinderplassen , H 2737, 2 berken;
Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bilderdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart,
worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats d.m.v. plaatsen van borden;
de toegangsweg achter Ophelialaan 2-36 en Stommeerweg 63-71 wordt aangewezen als parkeerterrein
d.m.v. het plaatsen van bord E4;
Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
Ontwerp-wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsplangebied “Noordvork”
Kapvergunningen: Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2
sierappels; Van Cleeffkade, 14 kastanjes; Raadhuisplein, 1 berk; Terrein Watertoren, 1 berk en 1 esdoorn; Hornweg 263, 1 wilg.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 30 mei 2008
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clusiusstraat 26, het vergroten van de woning
en het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 291, het bouwen van een woning;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 224, het herbouwen van een woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 20 juni 2008
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 27 juni 2008
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen
van twee doorvaarbare duikers;
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van kassen;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 323, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Uranusstraat 17, het vergroten van de woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 4 juli 2008
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het vergroten
van een bestaande brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 22
t/m 29 mei
t/m 30 mei

Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 elzen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de
Zwarteweg 77a te Aalsmeer;

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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Provincie plaatst dit weekend
nieuwe brug Vrouwenakker

Aanhouding 3 bootdieven

Inbraak bedrijf
via raam

t/m 9 juni

t/m 6 juli

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Dankzij alerte brugwachters
Aalsmeer - Drie mannen van 30, 36
en 56 jaar oud uit Alphen aan den
Rijn en Leiden zijn zaterdag 24 mei
rond 12.00 uur in Oude Wetering
aangehouden door de bemanning
van een politieboot uit Kudelstaart.
De drie worden verdacht van diefstal van een boot uit Amsterdam.
De eigenaar deed op 19 mei aangifte van vermissing van zijn boot
uit een Amsterdamse gracht. Naast
aangifte verspreidde de eigenaar foto’s van zijn boot bij de korpsen in
de regio en enkele jachthavens. Oplettende brugwachters in Aalsmeer

t/m 30 mei

Verleende bouwvergunningen

en Leimuiden tipten de politie zaterdagmorgen dat de boot in de Ringvaart zou varen. Agenten voeren
daarop uit met de politieboot waarna de drie verdachten met de ontvreemde boot in Oude Wetering
werden aangetroffen. Hier ging het
vaartuig aan de kant en zijn de mannen aangehouden. De boot is in beslag genomen. Het vaartuig had een
kleine gedaanteverwisseling ondergaan, onder andere was de reling
verwijderd en is het dekluik overgeschilderd. Tegen de drie is procesverbaal opgemaakt.

toegang verschaft. Met een pilaar
is het raam ingegooid. Er zijn diverse ruimtes doorzocht. Vooralsnog is niet bekend of er spullen verdwenen zijn. Het alarm is afgegaan,
echter bij arriveren van de beveiliging hadden de dieven al het hazenpad gekozen.
straat. Ongeveer vijftig bromfietsbestuurders zijn door agenten tot
stoppen gemaand.
De bromfietsen zijn allen gecontroleerd op onder andere remmen en
opvoeren.
Er zijn twee brommers ontdekt met
vervalste framenummers. De bromfietsen zijn in beslag genomen. Er
volgt onderzoek.

Foto Ronald van Doorn.

Vuilcontainer in rook op!

Aalsmeer - Rond 20.20 uur is zaterdag 24 mei in de Seringenpark een
vuilcontainer in de brand gestoken.
Voorbijgangers en omwonende hebben gelijk 112 gebeld.
De brandweer werd per abuis gestuurd naar de Molenvlietweg gestuurd. Toen de brandweer na de
omweg toch ter plaatse kwam, was

de plastic-container al bijna geheel
uitgebrand. De laatste vlammen
werden bedwongen met grond en
een emmer water. Voor de brandweer was er na dit optreden weinig
meer te doen. De terugrit naar de
kazerne kon vrij snel gemaakt worden. De politie handelde de zaak
verder af.

Slag in gezicht
na ruzie

handeling tot gevolg in een bedrijf
aan de Stommeerweg. Er was ruzie
ontstaan tussen een bouwploeg en
medewerkers van een schoonmaakbedrijf. Eén persoon is in het gezicht
geslagen. Aangehouden hiervoor is
een 27-jarige man uit Hoofddorp. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - Op maandag 26 mei is
assistentie gevraagd van de politie
na een woordenwisseling met mis-

Uithoorn - In het weekend van 30
mei wordt de nieuwe brug Vrouwenakker in de N231 geplaatst.
De brug verbindt de oevers van de
Amstel tussen Uithoorn en Nieuwkoop. Er volgen dan nog diverse
werkzaamheden om de brug te laten aansluiten op de weg. Naar verwachting gaat de nieuwe brug medio juni open.
Tot die tijd is nog sprake van hinder voor het verkeer. Vanaf vrijdag
30 mei 6.00 uur is de N231 afgesloten. De nieuwe brug wordt dan ingehesen. De kranen die hierbij gebruikt worden staan opgesteld aan
beide zijden van de brug, waardoor
de tijdelijke brug niet bereikbaar is.
Verwacht wordt dat het doorgaande
verkeer in de loop van zondag 1 ju-

ni weer gebruik kan maken van de
tijdelijke brug. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de
nabijgelegen noodvoetgangersbrug.
Bus 147 rijdt een aangepaste route
via de oude spoorbaan, de Ringdijk
Tweede bedijking en de N201 naar
het busstation van Uithoorn. Connexxion laat tussen De Kwakel (halte RK kerk) en busstation Uithoorn
een pendelbusje rijden. Van vrijdag
13 tot en met dinsdag 17 juni worden afrondende werkzaamheden
uitgevoerd om de brug op de N231
te laten aansluiten. De N231 is op
deze dagen voor de laatste keer afgesloten voor het verkeer. De Amstel
blijft tot eind juni bij brug Vrouwenakker gestremd voor het scheepvaartverkeer.

Jongerenraad Aalsmeer stopt!
Aalsmeer - De Jongerenraad
Aalsmeer (JA) stopt binnenkort met
haar werkzaamheden. De Jongerenraad heeft zich de laatste tijd ingezet om nieuwe leden te werven
om zodoende een bestuurscommissie te kunnen vormen om ‘volwassen’ mee te doen in Aalsmeer. Helaas is het niet gelukt om voldoende nieuwe leden enthousiast te krijgen. Een welbekend probleem binnen vrijwilligersorganisaties de laatste jaren. De huidige leden van de

Jongerenraad hebben daarom de
moeilijke beslissing genomen om
de raad op te heffen.
Wel hoopt de Jongerenraad dat de
huidige gemeentepolitiek de belangen van jongeren binnen de gemeente niet uit het oog verliest nu
er geen apart orgaan komt om deze belangen te behartigen. De JA
wil iedereen bedanken die zich in
het verleden heeft ingezet en degenen die de Jongerenraad hebben
ondersteund.
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3.000 Euro voor ACOV Aalsmeer

Vrijdagavond finale op SBS6

Professionele begeleiding provincie
voor amateur zanguitvoeringen
Aalsmeer - De provincie NoordHolland wil stimuleren dat professionele musici en amateur zangverenigingen samenwerken.
De provincie geeft daarom subsidie aan amateur zangverenigingen,
die graag professionele begeleiding willen bij uitvoeringen. In totaal
verstrekt de provincie ruim 52.000
euro subsidie aan twintig projecten. Het doel is dat de kwaliteit van
amateur zanguitvoeringen met hulp
van professionele begeleiding groter wordt. Van deze projecten vallen
er zes in de categorie ‘muziektheater’. De overige projecten vallen onder de categorie ‘oratorium’, meestal een geestelijk zangstuk met begeleiding, maar zonder rekwisieten.
De uitvoeringen vinden tussen 1 juli
en 31 december plaats.
Het gaat onder andere om zangverenigingen uit Amstelveen en
Aalsmeer. Zo krijgt de Aalsmeerse Christelijke Oratoriumvereniging

een bedrag van 3.000 euro voor uitvoering van de Weihnachtsoratorium, COV Soli Deo Gloria eveneens
3.000 euro voor uitvoering van de
cantate Ecologica, ode on St. Ceacilia’s Day en delen uit Die Schöpfung en het Pauluskoor Amstelveen
3.000 euro voor uitvoering van het
requiem. COV Amstelveen krijgt
een subsidiebedrag van 1.000 euro voor uitvoering van Die Jahreszeiten en musical vereniging Westeind bijna 2.000 euro voor op het op
de planken brengen van De Jantjes.
Een onafhankelijke commissie heeft
de subsidieaanvragen beoordeeld
en heeft rekening gehouden met
de te verwachten artistieke kwaliteit van de uitvoering, de kwaliteit
van het orkest, de ontwikkeling van
het koor en de spreiding van verenigingen door Noord-Holland. Meer
informatie over de subsidie is te vinden op www.noord-holland.nl onder
‘subsidieloket’.

Stoer optreden van Wildcat
Aalsmeer - Zondagavond schudde café Joppe weer op zijn grondvesten: de rockende mannen van
Wildcat kwamen langs voor een optreden! zanger Rein, drummer Jan
en bassist Rob kregen ook dit jaar
bijval van een gastmuzikant. Was
het vorig jaar nog saxofonist Edwin
van Leeuwen die een solootje hier
en daar meeblies, dit keer zorgde
allroundgitarist Peter Jonkers voor
vuurwerk. Alhoewel, dat deed Rein
met zijn microfoon ook al. Een rustige plaats achter de ‘mike’ is voor
de Kudelstaartse ‘rocker’ helemaal
niets: swingen met die hap! En zo
kon het publiek genieten van diver-

se rocksongs met een sausje funk en
soms een vleugje blues. Toeschouwers hoorden dat nu eens niet op de
geijkte covers werd teruggegrepen
met onder andere liedjes van The
Sweet en CCR. Natuurlijk kwamen
de Stones ook voorbij. Maar Wildcat wil juist een ander en ook eigen
geluid laten horen. Dus mag rock in
je ‘moerstaal’ ook en zodoende kon
het Joppepubliek lekker meezingen
met Oerendhard van Normaal. Met
het zelfgeschreven nummer ‘I can
feel your fire’ oogstte de groep bewondering. Dat werd dan ook tweemaal uitgevoerd, met en zonder
‘gast’ Peter.

Hoofdprijs Holland’s got talent
voor slangenmeisje Daniëlle?

Wethouder Jaap Overbeek opent ‘Kudelkunst’ met het symbolische ontkurken
van een champagnefles. Als dat geen sprankelende opening is...

Kunstzinnig Kudelstaart!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond Kudelstaart helemaal in teken
van kunst. ‘Kudelkunst’ vond namelijk plaats. Op diverse locaties waren exposities te bekijken en met
een veelheid aan vormen en kleur
kon rustig worden gesteld dat Kudelkunst het dorp kleurde.
Het evenement, een beetje de Kudelstaartse variant van de Atelierroute in Aalsmeer, werd vrijdagmiddag officieel geopend door wethouder Overbeek. Het B&W-lid koestert
een warm hart voor kunst en sprak
zich verheugd uit over zoveel talent in
Kudelstaart. De opening had plaats
buiten het Kudelkunst Café. Niet alleen omdat het zachte weer dat toeliet, maar meer nog omdat de openingshandeling door de wethouder
alleen buiten kon plaatsvinden. Hij
stelde met een druk op de knop het
opblazen van een mega-champagnefles in werking. Uiteraard werd na
deze sprankelende openingshandeling door alle aanwezigen met echte ‘bubbels’ getoast. De wethouder
liet zich verheugd uit over het aantal
deelnemers aan de kunstmanifestatie: ruim 25. De exposanten zijn niet
allen (amateur)kunstenaars uit Ku-

Te zien in Het Oude Raadhuis

Waddententoonstelling
gaat laatste weekend in
Aalsmeer - Beeldend kunstenares
en avonturierster Alexandra Engelfriet werkt in de natuur met de materialen die zij daar vindt en met de
krachten van de natuur op die plek.
Sinds drie jaar is zij gefascineerd
door de bodem van de Waddenzee. In de zes uur dat het wad droog
staat, maakt zij haar reusachtige
sporenbeelden die, als het tij keert,
door de zee opgeslokt worden.
Op een video van Carrie de Swaan,
te zien in het oude Raadhuis van
Aalsmeer, wordt de kunstenares tijdens haar werk in het wad gevolgd.

Videofestival om zilveren
camera een groot succes
van Johan van den Adel. De jury bestaande uit de heren Teun van Vulpen, Jack de Vries en Gerben Sinjewel hadden geen gemakkelijke taak
om uit de inzendingen de winnaars
aan te wijzen. Nadat de jury met
de beoordeling van alle inzendingen klaar was, werden alle vertoonde videoproducties besproken. De
jury was verrast door de hoge kwaliteit van de vertoonde videoproducties. De eerste prijs, de Zilveren camera, is uiteindelijk gewonnen door
De Jusfabriek van Gerard van Schie.
De tweede prijs, de Daan Offermanprijs, is uitgereikt voor ‘Een leven op
wielen’ van Henk Westerhof. De maker won met deze film tevens de geluidsprijs. De zaalprijs, de Zilveren
roos, was voor de videoproductie
‘Koehler Orchideeën’ van Teun Nap.
De derde prijs is gewonnen door Johan van den Adel voor zijn inzending
‘Het achtste wereldwonder’. Aan het
slot van de avond bedankte de voorzitter Gerard van Schie de jury voor
hun medewerking aan het clubfesti-

Bijzonder werk van Dahpne Derlagen.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
was Hoofddorp omgetoverd tot
jazzstad met in tenten en op diverse plaatsen rond het winkelcentrum
optredens van diverse bands en
groepen. De zaterdagmiddag werd
onder andere ingevuld door de bekende muzikant Wouter Kiers. Met
zijn band Blood, Sweat en Kiers trad

de blonde saxofonist op in het centrum samen met drummer Ronnie
Tromp, bassist Ab Hansen en gitarist/zanger Chris Clemens. Laatstgenoemde twee zijn Aalsmeerse
muzikanten. En zo droeg Aalsmeer
ook een steentje bij aan het slagen
van het heel goed bezochte Meer
Jazz Hoofddorp!

De weidsheid van het wad, het licht,
de lucht en de vogels vormen op
beide plekken een wezenlijk element van haar werk.
Naast de video en foto’s over de
sporenbeelden zijn er keramische
sculpturen van Alexandra Engelfriet
te zien en schilderijen over het waddenlandschap van Catharina van
der Werff. De expositie duurt tot en
met aanstaande zondag 1 juli in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
De expositieruimte is geopend van
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Kunstspektakel in Leimuiden
Leimuiden - Nog even en dan
vindt het Kunstspektakel in Leimuiden weer plaats. Het evenement
is gepland voor zondag 8 juni van
10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in
het gedeelte van de Dorpsstraat tussen partycentrum Keijzer en de Rabobank Het draait allemaal om het
thema: actief bezig zijn met kunst,
zoals met schilderen, beeldhouwen
boetseren, pottenbakken en theater.
Bezoekers kunnen een tattoo laten
zetten of meedoen aan een workshop djembee spelen.
De kinderen kunnen schilderen

op het kinderpalet en met elkaar
wordt geprobeerd een kunstwerk
van fietsonderdelen te maken. En
als klap op de vuurpijl kan iedereen vanaf 15.00 uur genieten van
de topband Flashback met een allround repertoire. Dankzij de inzet
van kunstenaars, sponsors en vrijwilligers belooft het wederom een
gezellige dag te worden. U/jij bent
van harte welkom. Voor informatie : www.kunstspektakel.nl. Email:
kunstspektakel@live.nl of informatie via tel. 0172-509886 en vragen
naar Annelies.

Aalsmeers Harmonie in
concert met Ten Beers
Aalsmeer - Op zaterdag 7 juni geeft
Aalsmeers Harmonie haar jubileumconcert ter gelegenheid van het 95jarig bestaan van de harmonie. Het
belooft een mooi en groots muziekspektakel te worden. Tijdens het jubileumconcert wordt muziek gespeeld uit de 95 jaar dat de harmonie bestaat. Dit betekent dat er oudere werken gespeeld worden, waar
persoonlijke herinneringen aan zitten. Ook staan er recentere werken
op het programma, die voor velen
bekend zullen zijn. Op deze avond
werken er twee Aalsmeerse muzikale vrienden mee: het Alsmar Popkor en de band Ten Bears After. Te-

Aalsmeer op Meer Jazz

aan. Verzekerd van een finaleplaats
zijn naast Daniëlle Bubberman ook
de operazanger Mario Veltman, the
Twirl Witches dancers, de breakdance Hustle Kids, zanger Waylon
Bijkerk en de jeugdige pianist Oscar
Yang. Voor de zevende finaleplaats
kan gekozen worden uit de zangeressen Anne Wilson en Clarissa en
de dansers van Illusionary Rockaz.
De finale-uitzending met presentator Gerard Joling wordt bijgewoond
door Paul Potts, de winnaar van de
Britian’s got talentshow. De operazanger geniet inmiddels wereldwijd bekendheid. Hij zal de hoofdprijs uitreiken aan het grootste Nederlandse talent(en). Allemaal kijken en stemmen op natuurlijk: Daniëlle uit Kudelstaart!

delstaart, maar zijn ook woonachtig
in Aalsmeer of gemeente Uithoorn.
Vrijdag, de dag van de opening, was
vooral ook bedoeld om alvast een
voorproefje te nemen van het werk
van alle deelnemers. In het aparte,
nieuwe café-gedeelte in het Dorpshuis was schilderkunst aan de wand
te zien en kon een belangstellend
publiek keramische beelden en ander werk bezichtigen. Door middel van het voorproefje kon je kiezen waar je zaterdag langsging om
meer werk van een desbetreffende
deelnemer te gaan bekijken.
Het bijzondere aan een evenement
als Kudelkunst is de laagdrempeligheid. Wie van meer behoudende,
lieflijke schilderkunst houdt wordt
op zijn wenken bediend, maar liefhebbers van wat spannender, meer
gedurfd werk kunnen hun hart ook
ophalen. Er is veel talent in Kudelstaart, dat beaamde niet alleen
de wethouder, maar kon het publiek
vrijdag en zaterdag met eigen ogen
aanschouwen. Wie het kunstzinnige evenement gemist heeft, kan het
werk van de deelnemers altijd nog
bewonderen op de website: www.
kudelkunst.com

Eerste prijs voor ‘De Jusfabriek’

Aalsmeer - Ter afsluiting van het
clubseizoen heeft de Film- en Videoclub Aalsmeer op maandagavond 19
mei het videofestival om de Zilveren
Camera gehouden. Naast de wisselprijs, de Zilveren camera, waren nog
twee wisselprijzen te winnen, de geluidsprijs, een Kristal, en de prijs van
de zaaljury, de Zilveren roos. Tevens
werd voor de tweede keer de Daan
Offerman prijs uitgereikt. Het programma voor het festival bestond
uit tien videoproducties. Tien films
werden tijdens het festival vertoond:
Koehler Orchideeën van Teun Nap,
drie clubproducties op het thema
vervoer met de titels Way of Live,
Vervoerscrisis en Een leven op wielen. Verder een video over de bakker
van het bakkerijmuseum in Medemblik door Jan Pannekoek, De Jusfabriek over een toneelgroep door
Gerard van Schie, Imkeren over de
bijenhouderij dor Daan Stuurwold,
Rondreis door Mexico van Ruud
Kraan en Springen als een dolfijn en
Het achtste wereldwonder, beiden

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
mei is het wel of niet voor de Kudelstaartse Daniëlle Bubberman.
Het 14-jarige slangenmeisje zit in
de finale van het programma Holland’s got talent en deze is morgen om 20.30 uur op SBS6. Het publiek mag stemmen en natuurlijk
stemt heel Aalsmeer en Kudelstaart
op Daniëlle! Met haar trapeze-act
met lint en hoepel heeft zij indruk
gemaakt op de jury, bestaande uit
Henkjan Smits, Patricia Paay en Robert Ronday, directeur van circus
Renz, én op heel veel kijkers, want
zij kreeg vrijdag 16 mei de meeste
stemmen van alle deelnemers. Tijdens de show aanstaande vrijdag
gaan totaal zeven acts de strijd om
de hoogste eer, optreden in Carré,

vens zullen er enkele stukken gespeeld worden waarbij mensen uit
het orkest soleren. Zangeres/actrice
Marlous Tolhuisen zal de presentatie van de avond verzorgen en zij zal
ook enkele nummers zingen. Al met
al wordt het een spetterende avond
met mooie muziek. Het concert
vindt plaats in de burgerzaal van het
gemeentehuis. De zaal is open vanaf 19.15 uur en dan staat de koffie
met iets lekkers klaar. Om 20.00 uur
begint het concert. Kaarten zijn te
koop bij de (bestuurs)leden van de
harmonie en kosten 10 euro. Voor
meer informatie: www.aalsmeersharmonie.nl.

Shantyliedjes en Lou Reed muziek

Muziek in de watertoren!

Aalsmeer - Vrijdagavond is de watertoren het ‘podium’ voor Shantykoor de Brulboeiers en Lee Roud
and the Coney Island Babies. Gezellige zeemansliederen afgewisseld met mooie nummers van zanger Lou Reed, een combinatie van
twee stijlen. Moet kunnen, vindt organisator stichting Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000.
De beheerder van de watertoren
nodigt publiek van harte uit om vrijdag een gezellige avond te beleven. De deuren van het Rijksmonument gaan om 20.00 uur open. Vanaf 20.30 uur valt er te genieten van

gezellige shantyliedjes. Meezingen
mag natuurlijk. Wie meer ‘heeft’ met
de mooie songs van Lou Reed, met
Tom Meijer achter de microfoon, bijgestaan door zangeressen en een
band, kan na de zeemansliederen
zijn lol op. De entree van de avond, a
5 euro, komt ten goede aan het behoud van de watertoren. De stichting heeft het plan het groene, koperen dak te gaan verlichten. Consumpties in de watertoren te koop.
Het is niet toegestaan naar boven te
gaan. Verzocht wordt om zoveel mogelijk met de fiets te komen, of de
auto te parkeren bij het Surfeiland.
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Dossier Cactuslaan in extra
raadsvergadering vanavond
Aalsmeer - De fractie AB heeft op
grond van de gemeentewet verzocht om een extra openbare raadsvergadering te beleggen inzake het
dossier Cactuslaan. Hiertoe behoren de schriftelijk door de fractie
gestelde vragen, het bestemmingsplan Kudelstaart op dit onderdeel,
het amendement van het CDA over
de Cactuslaan, de eerdere behandelingen in beraads- en raadsvergaderingen inclusief de geluidsbanden en aanvullende informatie. Vanavond, donderdag 29 mei, vindt deze extra raad plaats. De aanvang is
20.00 uur in het gemeentehuis en
voorzitter is burgemeester Pieter Litjens. De raad is openbaar, maar mogelijk dat het publiek enige tijd de
zaal moet verlaten, want, aldus geschreven in de vergaderstukken:
“Indien gewenst kan de bespreking van de beantwoording in een
besloten deel van deze extra raad
plaatsvinden.” Voor de extra raadsvergadering wordt een half uur uitgetrokken. Daarna begint het beraad, gevolgd door, rond tien over
elf, de raadsvergadering. De sluiting
is even voor twaalf uur gepland.
N201, Cardanus en jongeren
In het beraad wordt gesproken over
de mogelijke onderbrenging van de
stichting Penta, en daarmee jongerencentrum N201, bij de stichting Cardanus. De fractie AB heeft
vragen gesteld over de samenwerking tussen de twee stichtingen en
wat de gemeente gaat doen aan de
‘noodkreet’ van de N201 om een
fulltime jongerenwerker aan te trekken. Nog dit jaar gaat de gemeente
onderzoeken wat de beste invulling
van de N201 is voor de Aalsmeerse
jeugd. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar het aanbod in de N201 en
anderzijds naar het al dan niet zelfstandig functioneren van het jongerencentrum. In gesprekken met Cardanus, de beheerders en vrijwilligers
van de N201 gaat gekeken worden
of de gewilde fulltime jongerenwerker moet worden ingezet voor het

uitbouwen van de poppodium-functie of het accommodatiegebonden
jongerenwerk. In de afgelopen jaren is gebleken dat accommodatiegebonden jongerenwerk, liefst per
woonkern, een belangrijke voorziening is voor jongeren. Voor Dorp,
Stommeer en Hornmeer moet dit
in de N201 plaatsvinden, nu wordt
dit op projectbasis ingevuld in Bon
Ami, en in Kudelstaart wordt het
project The Bus uitgevoerd. In Oost
gaan oplossingen gezocht worden
voor het tiener- en jongerenwerk.
In ieder geval vragen burgemeester
en wethouders deze avond een extra krediet gevraagd van 46.500 euro voor voortzetting van projectmatige jeugdvoorzieningen.
Horeca in Oost
Verder komen de financiële jaarstukken aan de orde en wordt gesproken over de kaders wijksteunpunten. De ontwikkeling van een
wijksteunpunt in Oost krijgt de komende periode de hoogste prioriteit.
Er dient in Oost een fysieke verbinding gemaakt te worden tussen de
gereserveerde meters voor de sociaal-maatschappelijke functie en
commerciële activiteiten, zoals een
grand café of een andere horeca-voorziening. Verdere gewenste
voorzieningen in Oost zijn een gezondheidscentrum, spreekuur wwz,
maaltijdvoorziening, dagactiviteiten en een jongerenvoorziening. Het
wijksteunpunt moet aanvullend zijn
op het gezondheidscentrum en de
brede school, waarbij de grote zaal
van de brede school in de avonduren wellicht benut kan worden
door verenigingen. De bouw van het
wijksteunpunt zal gevolgen hebben
voor buurtgebouw Het Middelpunt.
Hierover gaat de gemeente in gesprek met gebruikers van het buurthuis. Het beraad wordt besloten met
enkele vragen door het CDA. In de
raad daarna komen genoemde onderwerpen nogmaals aan bod en
extra het normenkader kamerverhuurbedrijven.

Nieuwbouwwijken in trek
bij ‘eigen’ inwoners
Aalsmeer/Amstelveen - In Amstelveen en omgeving is, na jaren
mondjesmaat, eindelijk een flink
aantal nieuwbouwwoningen gebouwd. Onder andere is het Amstelveense Westwijk groeiende, ontpopt
zich Bovenkerk een nieuwe wijk en
is in Aalsmeer het nieuwbouwproject Nieuw Oosteinde flink in wording.
De nieuwe bewoners in Nieuw Oosteinde komen voor meer dan vijftig procent uit Amstelveen. Dit percentage is in Westwijk en Bovenkerk nog veel hoger. En deze nieuwbouwkopers laten allemaal een bestaande woning achter. Er wordt al
jaren gepleit voor meer doorstroming in de woningmarkt en deze
doorstroming is nu in volle gang. De
nieuwbouwwijken bevatten zowel
ruime eengezinswoningen als tweeonder-één-kap en vrijstaande hui-

Van de hak
op de tak

zen. En dat zijn nu precies de woningen, die mensen zoeken als ze
een tussenwoning bewonen en een
volgende stap in hun wooncarriére willen maken. Het aanbod in de
Amstelveense woonmarkt is door de
oplevering van een groot deel van
de nieuwbouwwoningen is in één
jaar tijd van vijftig naar meer dan
honderdvijftig te koop staande woningen gegaan.
Dit is een stijging van meer dan
driehonderd procent. Verkopers van
woningen hoeven zich volgens de
makelaars in de regio in eerste instantie nog geen zorgen te maken.
Uit cijfers is gebleken dat het aantal transacties toeneemt en Amstelveen en Aalsmeer zijn nog steeds
gewilde woonplaatsen.
De ligging vlakbij Amsterdam en
Schiphol speelt hierin natuurlijk een
belangrijke rol.

Kudelstaartse
Kunstroute

Mexicaans dineren en inzamelen statiegeldflessen

Acties Aalsmeerse jongeren
voor kindertehuis in Mexico
Aalsmeer - “Jullie zullen een ervaring rijker worden, zeker geen illusie armer.” Warme woorden van
Roel Naber, de vader van Paulien
die alweer acht jaar woont en werkt
in een kindertehuis in het noorden
van Mexico. Dertien jongeren uit
Aalsmeer gaan van 20 juli tot en met
6 augustus naar Reynosa in Mexico om Paulien de helpende hand te
bieden om het tehuis verder vorm
te geven. Tijdens één der activiteiten om gelden bijeen te vergaren
om bouw- en speelmaterialen te kopen, was vader Roel Naber van de
partij. De jongeren in de leeftijd van
18 tot 25 jaar presenteerden afgelopen zondag een diner met Mexicaanse gerechten in Irene. De bijna honderd gasten werden bediend
door de jongeren en voor de gerechten stonden de koks Remco van
het Holland Huys, Jan Vink, kok geweest in het zorgcentrum en brandweerman, en zijn zoon Jeroen, die bij
de marine achter het fornuis staat,
garant. De gasten werden onder
andere getrakteerd op Mexicaanse tortilla’s en saté in zoetzure saus.
Aanstaande zondag 1 juni staat de
tweede Mexicaanse dineravond op
het programma en er zijn nog enkele stoelen vrij. Voor 25 euro krijgen de kasten een driegangen diner
en twee consumpties. Opgeven kan
door te mailen naar mexicoreynosa@gmail.com. Naast deze ‘lekkere
activiteit’ houden de jongeren diverse acties om zoveel mogelijk geld op
te halen voor het tehuis waar weeskinderen wonen, maar ook kinderen
die ouders in de gevangenis hebben
of die aan de drugs zijn. Het tehuis
staat in de grensstreek bij Amerika, het armste deel van Mexico. Eén
van de andere acties is het inzame-

AB onderzoekt gang van zaken
bouwplannen Cactuslaan
Aalsmeer - Bij de behandeling van
het bestemmingsplan Kudelstaart
2006 is in de gemeenteraad op 24
januari en 7 februari uitvoerig gesproken over de invulling van het
glastuinbouwgebied dat wordt begrensd door Kudelstaartseweg, Geniedijk, Legmeerdijk, Hoofdweg, Kudelstaart Noord en De Rietlanden.
De gemeenteraad was van mening
dat dit gebied met name een bestemming moest krijgen als productiegebied, waarbij enige ondersteunende verwerkingsactiviteiten mogelijk moest worden. Vestiging van
import- en exportbedrijven werd
niet wenselijk geacht. Tijdens de beraadslagingen ontstond de indruk
dat het college in de omgeving van
de Cactuslaan al een tweetal kavels
heeft verkocht aan im- en exportbedrijven. Een naar de mening van
AB onwenselijke situatie gezien de
hoge verkeersintensiteit die dat type bedrijven met zich meebrengt.
De fractie van AB heeft daarom al
tijdens de behandeling van het bestemmingsplan meermalen verzocht
om het volledige dossier van deze
beide transacties. Aan dit verzoek
werd echter geen gehoor gegeven.
Het college heeft op een zeer laat
tijdstip enige informatie aan de raad
beschikbaar gesteld en uiteindelijk
is op basis van die informatie het
bestemmingsplan Kudelstaart vastgesteld met een verruimde bestemming voor de percelen aan de Cactuslaan. Vestiging van im- en exportbedrijven valt naar de mening van
de fractie echter nog steeds buiten
die gegeven bestemming. Na vaststelling van het bestemmingsplan
heeft de fractie van AB opnieuw een
verzoek ingediend om het volledige dossier van de kavels bij de Cactuslaan te mogen bestuderen. Doel
was om de gang van zaken grondig

te controleren. Na bestudering van
het dossier heeft de fractie op verzoek van de coalitiepartijen in eerste
instantie vertrouwelijke vragen gesteld. Deze zijn door het college vertrouwelijk beantwoord. Naar de mening van AB dient nu echter in het
openbaar verantwoording te worden afgelegd over de gang van zaken. Zo acht de fractie de bestemming ‘moderne glastuinbouw’, zoals vastgesteld voor de Schinkelpolder, niet van toepassing op dit gebied en past het bedrijfstype imen exportbedrijf niet in het gebied
van de Cactuslaan. Vreemd vindt AB
het verder dat nog geen definitieve
bouwvergunningen zijn afgegeven
aan de bedrijven en de fractie maakt
zich zorgen over de verkeersafwikkelingen op het nu al zeer drukke kruispunt Bachlaan met de Legmeerdijk.
AB: “Hoe wil het college voorkomen dat het extra vrachtverkeer van
de im- en exportbedrijven, in geval
van files op de Legmeerdijk, gaat
sluipen via de Hornmeer dan wel
de Stommeerweg, op welke wijze
gaat het college de verkeersveiligheid van met name langzaam verkeersdeelnemers ter plaatse garanderen en hoe gaat de parkeersituatie ter plaatse op de (smalle) Cactuslaan opgelost worden?” Tot slot
vraagt AB zich af of burgemeester
en wethouders de vestiging van één
of twee im- en exportbedrijven op
deze locatie niet schadelijk achten
vanwege concurrentie met het te
ontwikkelen Green Park Aalsmeer.
Vanavond, donderdag 29 mei, wordt
het onderwerp Cactuslaan besproken in een extra openbare raadsvergadering die door de fractie van
AB is aangevraagd. De vergadering
start om 20 uur en is in de raadzaal
in het gemeentehuis.

Hennepkwekerij
in woonhuis

Kudelstaart - De politie heeft zondagmiddag 25 mei op Burgraven
ambacht een hennepkwekerij ontdekt. Al enige tijd werd gedacht dat
het huis gebruikt werd als ‘kwekerij’.
In de woning zijn twee mannen van
32 en 33 jaar oud uit Kudelstaart
en Rotterdam aangehouden. Toen
de agenten de woning binnen vielen bleek er al flink te zijn geoogst.
Naast ruim dertien kilo henneptoppen werd een geldbedrag van enkele duizenden euro’s, verstopt in
de magnetron, in beslag genomen.
Ook de auto’s van de twee kwekers
zijn in beslag genomen. De twee
verdachten zijn ingesloten voor verhoor en verder onderzoek. De kwekerij is geheel ontmanteld, alle planten zijn vernietigd.

len van lege statiegeldflessen en er
is een autowasdag gehouden. “De
acties zijn allemaal honderd procent
voor het kindertehuis. De reis betalen we zelf”, benadrukt één der deelnemers.
Hand- en spandiensten
De Aalsmeerse Paulien Naber
kwam via World Servants terecht
in Mexico. Ze overnachtte in een
weeshuis waar de scepter werd gezwaaid door een Amerikaans echtpaar. Paulien werd ingezet als activiteitenbegeleidster. Na terugkomst in
Nederland besloot zij opnieuw naar
het buitenland te gaan.
Dit keer werd het Equador waar ze
les gegeven heeft aan Indianen. Via
Youth for Christ belandde ze vervolgens weer in Mexico. Ze gaf les op
een Christelijke school aan kleuters.
In het nabij gelegen weeshuis verleende zij allerlei hand- en spandiensten. Met de school is zij na
twee jaar gestopt om zich volledig
in te kunnen zetten voor de weeskinderen en dit is alweer acht jaar
geleden. Het weeshuis heeft zij op
kunnen knappen en inmiddels een
tweede gebouw kunnen realiseren dankzij onder andere financiële steun van de hervormde dorpskerkgemeente. Ongeveer 45 kinderen wonen en leven hier. Op het moment dat de Aalsmeerse jongeren is
Mexico zijn, komt tevens een groep
Amerikaanse jongens en meiden
naar ‘Pilar de Esperanza’, de naam
van het kindertehuis. Onder andere moeten de slaapvertrekken onder handen genomen worden en is
een nieuwe keuken hard nodig. De
Aalsmeerse jongeren zullen zeker
helpen bij de bouwklussen en andere onderhoudswerkzaamheden,

maar hun werk gaat vooral bestaan
uit zich ontfermen over de kinderen om zo de staf, bestaande uit
drie vrouwen, wat vrije tijd te geven. Ook in Mexico is het in juli en
augustus zomervakantie, dus geen
les, maar vermaak. Het animatieteam uit Aalsmeer bestaat uit Barbara Schaay, Debora Harting, Dickie Sparnaaij, Jeroen Dorstijn, Martijn Jongkind, Remco Verhoef, Roald
van Dillewijn, Sylvia Cornelisse, Daniel Harting, Vincent van Willegen,
Florisca van Willegen, Annemarie
Noordhoek en Arjan Rijkmans. Zij
gaan het avontuur tegemoet en aan
het werk, want zo deelde vader Roel
Naber ook mede. “Paulien zal jullie
zeker aan het werk zetten. Heel veel
succes en plezier in een heel andere wereld.”
Donaties welkom
De Aalsmeerse groep zou in eerste instantie overigens bestaan uit
veertien personen, maar Nico Kortenoeven heeft wegens plezierige
omstandigheden af moeten zeggen.
Hij wordt deze zomer vader. Deelnemen aan de flessenactie, de flessen en kratten worden bij u thuis
opgehaald, of graag een financiële ondersteuning geven? Stuur een
bericht naar bovengenoemd mailadres, er zal zeker contact gezocht
worden. Bedrijven die willen doneren, kunnen dit het beste doen via
de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Aalsmeer, rabobankrekeningnr. 3001.20.516 onder
vermelding van Mexico-reis 2008.
De rekening die de jongeren hebben
geopend heeft nummer 5353067 en
staat op naam van de heer A. Rijkmans. Meer informatie is te vinden
op http://reynosa.hyves.nl.

Aalsmeer - Die Kudelstaarters weten er altijd wel een feestje van te
maken. Dit keer ging het om de
Kunstroute die op vrijdag jl. in het
Dorpshuis geopend werd door wethouder Jaap Overbeek. Na de creatieve woorden van Jaap rondom de
kunst deed hij tenslotte iets luchtigs.
Met een opblaasapparaat, hoe heet
zo’n ding, regelde hij dat er een grote eyecatcher van een rommelige dot
plastic een grote fles champagne
werd. Grappig. Alles gebeurde, onder veel belangstelling, in de stralende buitenlucht naast het Dorpshuis.
Goed getimed verschenen er na dit
schouwspel volle dienbladen met rose champagne gevulde glazen. De
opening van de Kudelstaartse Kunstroute was een feit. Joost, onze exburgemeester en altijd enthousiast
over dit soort gebeurens, was er natuurlijk ook bij. Natuurlijk hebben we
daarbuiten een poosje gezellig over
de ditjes en datjes in de kunst gekeuveld. Kunst is ‘in’. Iedereen doet eraan
en voelt zich, zodra de familie enthousiast roept: “Wat mooi, mam”, al
snel kunstenaar. Daarover ben ik wel
eens verbaasd. Men is te snel kunstenaar. Aan de andere kant is het positief dat mensen het opgespannen
doek met penseel en verf gaan bewerken tot schilderij en vaak zelf verrast zijn door het resultaat. Een aantal
kunstzinnige resultaten heb ik in het
Dorpshuis mogen bekijken. Een soort
pre-view. De kleine selectie van werken van de, merendeels, Kudelstaartse kunstenaars, verraste me. Ik noem
bewust geen namen, omdat uit alle
getoonde kunstwerken het enthousiasme blijkt van de kunstenaar. En
als overal: de één maakt beter werk
dan de ander en in dit geval gaat het
om het gezamenlijk tonen van kunst,
of je nou 3 werken of 43 werken per
jaar maakt. Het (durven) tonen aan
het publiek is al bijzonder genoeg. En
om daarna allerlei kunst te laten zien,
tijdens een goed georganiseerde
Kunstroute in Kudelstaart, is fantastisch. De Kudelstaartse kunstenaars
hebben afgelopen zaterdag drommen mensen op de been of fiets gezet waardoor de Kunstroute het kenmerk succesvol voor kunstenaar en
kijker verdiend.
Kudelstaart heeft ondanks dat het
dorp één gemeente vormt met
Aalsmeer, de eigen identiteit behouden. Inmiddels groot gegroeid, blijft
Kudelstaart: Kudelstaart. De zogenoemde ‘Griebus’ van weleer lijkt te
zijn verdwenen, hoewel je nog goed
weet waar de Griebus zat. Kudelstaart
begint bij het fort, de genieloods en
de fortbocht in de Kudelstaartse
weg en eindigt aan de mooie Herenweg. Of andersom. Daar tussenin: de
kerk en pastorie; St. Jan de Doper,
de Westeinderplassen, die je helaas
door de gebouwde huizen nauwelijks
ziet, tot aan de loswal, de loswal waar
het goed verpozen is. Voorts daar het
uitzicht op de grote poel, het monumentje Calslagen, de palingvisserij en
rokerij van Rekelhof en de genoemde Herenweg. Mooi toch?
Langs de lange Kudelstaartseweg en
Herenweg tref je nog het karakteristieke van Kudelstaart aan. In dat rijtje hoort natuurlijk ook de jachthaven thuis. Hoewel Kudelstaart heel
veel groter gegroeid is door enorme
bouwprojecten, nieuwe huizen en
bewoners, blijf ik het Kudelstaart vinden. Ik denk dat dit gevoel ook komt
dat de huidige bevolking nog steeds
voor een deel bestaat uit de geboren en getogen Kudelstaarters, zij
zorgen mede voor de eigen identiteit. Van oorsprong is Kudelstaart een
dorp met een lange historie en zoiets
blijf je voelen. Los van Aalsmeer zijn
er in Kudelstaart uitstekende voorzieningen op woon-, winkel-, sport, onderwijs- en activiteitengebied.
Er is een fraai park en er zijn waterpartijen. Hoewel onder vleugels van
Aalsmeer, is Kudelstaart beslist een
dorp met een eigen identiteit. Zoals
vorige week in het ‘klein’ was te zien
met een eigen Kunstroute op een eigen datum en met een eigen organisatie. Los van Aalsmeer die met een
traditionele datum haar eigen Kunstmarkt heeft, georganiseerd door het
KCA. Om maar iets te noemen.
De Kudelstaarters kunnen het zelf
wel, dat blijkt.
Coq Scheltens

Poging inbraak
auto Kanaalstraat
Aalsmeer - Op vrijdag 23 mei om
vier uur in de nacht is geprobeerd in
te breken in een in de Kanaalstraat
geparkeerde auto. De bewoners
werden wakker van het alarm van
de auto. In een nabije tuin zagen ze
een man lopen. Hij droeg een lichtkleurig jack. Bij het zien van de bewoners maakte hij zich uit de voeten. Tijdens het wegrennen gooide
hij een metalen voorwerp op straat.
Uit de auto is niets ontvreemd. Wel
is geprobeerd zowel het linker- als
het rechterportier te openen.
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die samenwerking met het koor,
die komt helemaal uit de koker van
Ton. Hij kijkt dan gewoon wat hij beschikbaar heeft en brouwt daar een
soepje van. Wij worden een onderdeel van die soep en geven natuurlijk alles wat we kunnen!” Ook het
thema van de voorstelling speekt de
leden van de band aan. Leon van
Mil: “Het is een hartstikke leuk verhaal, een combinatie van een groot
liefdesthema in een historische zetting. Het heeft romatiek, spanning,
maar ook hilarische momenten en
dat is een mooie mix. Speciale kostuums hebben wij nog niet, het zal
wel uitdraaien op oude tuinkleren
en klompen, al zien sommige leden
van de band er zo ook al uit alsof ze
uit 1900 komen... Maar voor ons is
de kleding niet zo belangrijk als bijvoorbeeld voor de dames van het
koor en de acteurs, want die treden
toch meer op de voorgrond.”

Davanti en Big Band leveren bijdrage aan Lichtemaankweker

“Dit is helemaal nieuw voor ons,
dus leuk en spannend!”
Aalsmeer - Aan het locatietheaterstuk ‘Lichtemaankweker’ dat in juni
vijf avonden zal worden opgevoerd
in de Historische Tuin leveren het
Aalsmeerse vrouwenkoor Davanti en de Uithoornse Big Band van
Kunstencentrum de Hint de muzikale bijdrage. Voor beiden is de combinatie muziek en theater nieuw en
dus een enorme uitdaging. “Regisseur van Lichtemaankweker Ton Offerman zag Davanti optreden in Korenslag op televisie en dacht meteen
‘Die wil ik hebben’ voor het locatietheaterstuk in Aalsmeer. Dus zocht
hij contact via KCA”, zo vertellen
Linda Stoof, José van Vliet en Sonja
Baars van Davanti. Ton kreeg vervolgens een CD met 30 nummers van
het koor mee en koos er uiteindelijk
vijf uit voor Lichtemaankweker. Eén
nummer (het slotnummer) doet het
koor samen met de Uithoornse Big
Bang. Sonja: “Dat is een heel bijzondere combinatie, want normaal verwacht je dat je als klein koor wordt
weggeblazen door zo’n band. Maar
zij kunnen ook heel zacht spelen en
vooral met die zachte koperklanken
klinkt het heel mooi.” Er wordt dus
druk gerepeteerd door het koor, dat
uit zestien dames bestaat, en ooit in
1962 voortkwam uit de Lenteklokjes
en later Aalsmeers Jeugdkoor. Tijdens Lichtemaankweker zal gezongen worden met een groep van 9 à
10 zangeressen.
Bang dat hun stemmen verloren zullen gaan in de open lucht zijn de dames niet. Linda: “We hebben al eerder op een eiland gezongen en dat
gaat prima. We weten dat er genoeg
power is én we zijn gewend om
ook in kleine groepjes op te treden.
Dan moeten we gewoon meer geven, qua volume, maar dat lukt wel:
we tetteren gewoon door!” Ook de
plaats van optreden vindt het koor
heel bijzonder. José: “Optreden in
Aalsmeer heeft altijd iets extra’s, dat
willen we graag en dit is helemaal
nieuw: de combinatie van zang en
toneel hebben we nog niet eerder
gedaan.” Sonja vult aan: “Dat spannende, onbekende maakt het extra

leuk. En wie weet wat er van komt?
We hebben het er al gekscherend
met de mannen van de Big Band
over gehad om misschien nog wel
vaker te gaan samenwerken.”
Speciale kleding
Omdat het stuk Lichtemaankweker zich afspeelt rond het jaar 1900
zijn de vrouwen van Davanti op zoek
gegaan naar kleding uit die tijd. José: “Dat komt echt overal vandaan;
die had nog dit liggen en een ander weer bruikbare stof. Dat maakt
het natuurlijk pas echt áf. Maar we
kunnen overigens nog wel wat meer
gebruiken, hoor, dus wie nog oud
Aalsmeerse kleding of kostuums
heeft liggen, kan contact opnemen
met ons!”
De groep is al een keer in de Historische Tuin geweest om te zien waar
het stuk zich allemaal gaat afspelen en heeft er al geoefend. “Er moet
echter nog wel een paar keer stevig gerepeteerd worden ter plaatse”,
vindt Linda, ”want alles moet ook
goed op tijd gaan natuurlijk. Er worden twee voorstellingen per avond
gespeeld en als de eerste afloopt,
staan de mensen voor de volgende misschien al weer klaar.” Sonja:
“Ook dat is spannend en ik ben heel
benieuwd hoe dat allemaal zal gaan.
Ik heb al gehoord dat een aantal
avonden al uitverkocht is, dus dan
doe je het ook ergens voor: er komen heel wat mensen kijken. En het
allermooiste vinden wij dat we gezamenlijk afsluiten, met de band,
want wij houden nu eenmaal van
het groepsgevoel!”

houden, want nu werden we weer
gevraagd voor Lichtemaankweker.
En misschien schrok hij wel van de
gretigheid waarmee we direct ‘ja’
zeiden.”
De Big Band gaat op drie momenten
in het stuk een muzikale bijdrage leveren. Leon: “We moeten de acties
van de spelers muzikaal ondersteunen en daarvoor moeten bestaande
nummers omgeschreven worden en
aan de situatie aangepast (bijvoorbeeld in een Nederlandse tekst).
Op één moment moeten we rivaliteit laten horen, op een ander moment gaan we juist de kruising tussen muziek en acteren proberen te
laten horen en het derde nummer is
het slotlied met het koor.
En hoewel we al eerder met Ton
hebben gewerkt is dit totaal nieuw.
Normaal zitten we op stoelen te
spelen, nu staan we recht en moeten ons verplaatsen. Dat is natuurlijk een leuke uitdaging. Helemaal

Al eerder samengewerkt
De samenwerking tussen Ton Offerman en de Uithoornse Big Band begon al een paar jaar geleden toen
de band ook meewerkte aan een
theaterproject van Ton in Mijdrecht.
Bandleider Leon van Mil: “Toen vonden we het ook al een leuke klus en
waren we onder de indruk van de
rust en professionaliteit en gelijkertijd de vrolijkheid die Ton uitstraalde. Hij had ons blijkbaar ook ont-

Veel afwisseling in muziek
en zang op Rabokorendag
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei vond
voor de zevende keer in de burgerzaal de Rabokorendag plaats, georganiseerd door Aalsmeers Mannenkoor Con Amore en gesponsord
door Rabobank Regio Schiphol, die
cultuur in de regio een warm hart
toedraagt. Om twaalf uur trad Vivace
aan met hun tune, waarna de heer
Van Wees, voorzitter van Con Amore,
de middag opende, omdat de vertegenwoordiger van de Rabobank tot
zijn spijt verhinderd was. Hij dankte
de Rabobank en de gemeente voor
het beschikbaar stellen van de burgerzaal en wenste de deelnemende
koren veel succes en de toehoorders die al in groten getale aanwezig waren, veel luisterplezier. Vivace bracht met haar mooie programma meteen de stemming er goed in,
wat bleek bij hun laatste nummer,
het Israëlische volkslied, dat door
velen met handgeklap werd begeleid. Daarna was de beurt aan Denk
aan de Buren, die hun liederen met
een lach en een traan zeer overtuigend en met duidelijk plezier wisten
te brengen. Simply West uit Amstelveen, dat voor het eerst deelnam,
bracht met haar jazzy en showmuziek, vol afwisselend ritme en weinig tekst swing in de zaal. Hun plezier en kunde oogstte terecht applaus. Tijd voor wat bezinning en inkeer, waarvoor Interkerkelijk Koor
Aalsmeer met hun geestelijke liederen op knappe wijze wist te zorgen.
Een groot koor dat duidelijk gelooft

Vliegtuigen en boten horen erbij
De mogelijkheid om als Big Band
een keer samen te werken met een
koor als Davanti wordt ook als leuk
en spannend ervaren door de band.
“Hoewel er – al repeterend - nog
wel wat hobbels genomen moeten worden”, vindt Leon, ‘helemaal
ter plaatsen in de tuin. Er kunnen
onverwachte dingen gebeuren: er
komt ineens een vliegtuig over met
veel lawaai of er vaart een grote boot
door de Ringvaart waar het achterste deel van de Historische Tuin aan
grenst en waar zich ook een aantal
scènes afspelen.
Dat kan allemaal, maar dat is juist
ook weer de charme van een stuk
als dit. Ik heb een keer iets dergelijks gezien in enorm droogdok in
Denemarken, waar het publiek zich
ook langs de waterkant moest verplaatsen tijdens de voorstelling en
dat vond ik toen erg indrukwekkend. Ik hoop dat Lichtemaakweker die indruk ook achterlaat op de
bezoekers. En als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, is dat
toch geweldig!” Lichtemaankweker
wordt gespeeld 13, 14, 19, 20 en 21
juni, alle dagen twee voorstellingen
om 19.30 en om 21.00 uur. Kaarten à 8 euro zijn te bestellen via w
ww,kunstencultuuraalsmeer.nl en
verkrijgbaar bij de Historische Tuin
aan de Uiterweg, de bibliotheken
in Aalsmeer en Kudelstaart, bij de
Read Shop in de Ophelialaan en bij
de Plantage boekhandel in de Zijdstraat.

in wat ze zingen, en terecht veel
waardering kreeg. Heel anders waren daarna de Amstel River Singers
uit Amstelveen: barbershop zingen:
vierstemmig a capella, zonder begeleiding, alles uit het hoofd. Een
leuk programma musicalsongs en
popsongs. Bijzonder knap en lekker
plezierig om naar te luisteren. Shanty-koor De Marconisten uit Leimuiden, die ook voor het eerst deelnam,
bracht daarna met hun zeemansliederen die ze met veel show kundig
over het voetlicht brachten, de zaal
tot groot enthousiasme.
Het applaus was welgemeend. Alsmar Popkoor mocht zich de pechvo-

gels van de middag noemen doordat op het moment dat zij zouden
aantreden de apparatuur van hun
begeleidende muziek dienst weigerde. Gelukkig stond Davanti al
klaar om het direct van hen over te
nemen. Op de van hen bekende wijze brachten zij met duidelijk plezier
een mooi en goed programma.
Alsmar Popkoor besloot vervolgens
op te treden zonder begeleidende
muziek, a capella zingend. In het begin merkte men dat het ongewoon
was voor hen, maar al snel overwonnen de koorleden hun schroom
en leverden en prima stuk muziek
af. Een dankbaar en verdiend ap-

plaus was hun deel. Tenslotte was
Con Amore aan de beurt, die tevens
begeleid door Aalsmeers saxofoonkwartet, met Mooi Aalsmeer, enkele
musicalsongs en met door handgeklap begeleid O when the Saints go
marching in, de middag op waardige wijze besloten.
De hele middag was de burgerzaal
goed tot zeer goed bevolkt door een
enthousiast en meelevend luisterpubliek. Zeer zeker heeft het mooie
weer bijgedragen, maar vooral de
medewerking van goede koren die
in een programma vol afwisseling
met hun muziek en zang veel mensen weten te boeien en aan zich te
binden.
Rabobank Regio Schiphol, personeel van de Burgerzaal en organisatoren mogen trots zijn op deze manifestatie en hebben, zoals de heer
Van Wees in zijn slotwoord aankondigde, gelukkig al hun medewerking toegezegd voor de achtste Rabokorendag volgend jaar.

Van links naar rechts: Wethouder Jaap Overbeek, Joska van Asselt (gespreksleiding). CDA tweede kamerlid Coskun Çörüz en CDA statenlid Aagje Zeeman.

Succesvolle CDA-avond
over jeugd en gezin
Kudelstaart - Op donderdagavond
22 mei hield het CDA een themaavond jeugd en gezin met als inleiders wethouder Jaap Overbeek,
Aagje Zeeman, lid Provinciale Staten
NH voor het CDA en Coskun Çörüz,
lid Tweede Kamer voor het CDA.
Door het CDA was een breed spectrum uit de samenleving voor deze avond uitgenodigd en daarnaast
waren vertegenwoordigers van andere politieke partijen aanwezig zodat de avond na de inleidingen zich
mocht verheugen in een interessante discussie. Alle drie de inleiders
stelden, dat primair de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en wanneer
er problemen zijn dan pas komt de
overheid in beeld. CDA-wethouder Jaap Overbeek beet het spits
af en gaf een doorkijkje in de Nota
Jeugd en Gezin waaraan hij de laatste hand legt. Het gezin bestaat niet
meer, er zijn steeds meer alternatieve vormen van gezin. Bij het maken
van beleid staat echter het belang
van het kind voorop. De samenleving verandert en wordt steeds
complexer, waardoor de opvoeding
voor ouders ook steeds ingewikkelder wordt. Waar nodig zullen zij ondersteund moeten worden, met name als de ontwikkeling van het kind
in geding is. Soms zal de overheid
zelfs achter de voordeur moeten ingrijpen. De wethouder wil uiterlijk
per 1 januari 2010 ook in Aalsmeer
een Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) gerealiseerd hebben, waar
ouders informatie en steun kunnen
vinden bij opvoedingsvragen. Het
consultatiebureau zal de basis zijn
voor het CJG. Wethouder Overbeek
ging ook nog in op de actuele vraag
naar jeugdvoorzieningen. De gemeentelijke overheid moet zorgen
voor voorzieningen in alle wijken
van Aalsmeer. In haar inleiding gaf
CDA Statenlid Aagje Zeeman aan,
dat geld van de Rijksoverheid naar
de Provincies gaat en deze daarbij
de wettelijke taak krijgen om gestalte te geven aan bureau jeugdzorg.
Als beleidskader hanteert de Provincie Noord-Holland de regel: Door
de ogen van een kind. Omdat het
belang van het kind voorop staat, is
het schrijnend dat het bureau jeugdzorg in het verleden geconfronteerd
werd met wachttijden en wachtlijsten. Doordat het Rijk meer geld beschikbaar heeft gesteld, hoopt men
nu in de toekomst een einde hier-

aan te kunnen maken. Daarnaast
zal de Provincie de regionale centra
voor jeugd en gezin financieel gaan
ondersteunen. Hierna kreeg CDA
Tweede Kamerlid Coskun Çörüz het
woord om vanuit zijn wetgevende
taak verslag te doen waar het CDA
in de Kamer zich de afgelopen tijd
hard voor heeft gemaakt. In feite
kwam zijn relaas er op neer dat de
overheid slimmer met het beschikbare geld moet omgaan. Hij noemde daarbij als voorbeelden; één intake gesprek bij bureau jeugdzorg
en voorkom dat jongeren in een traject terecht komen door ze eerder
te begeleiden. Als er een onder toezicht stelling nodig is, ga dan niet uit
van één jaar als je weet dat er meer
tijd nodig is, maar ga gelijk voor de
volledige tijd.
Na de pauze werd er onderleiding
van Joska van Asselt gediscussieerd
aan de hand van stellingen waarbij ook werd ingegaan op het fenomeen hangjongeren. De zaal was
algemeen van mening dat hier ook
een taak ligt bij de ouders van de
jongeren, want zij zijn als eerste verantwoordelijk. Ook de buurtregisseur ziet men als een belangrijke
spil tussen de ouders en de jongeren. Maar het blijft wel zo, dat ouderen en jongeren ook begrip en tolerantie voor elkaar moeten kunnen
opbrengen en als men echt over de
schreef gaat desnoods de rekening
bij de ouders neergelegd moet worden. CDA Tweede kamerlid Coskun
Çörüz gaf nog het voorbeeld van
een aantal grote steden waar jongeren onder de 12 jaar door de politie thuis gebracht worden na het
middernachtelijk uur, maar bij een
tweede keer krijgen de ouders de
rekening. De zaal was van mening
dat ouders het maar druk hebben
met het brengen en halen van hun
kroost van allerlei activiteiten en dit
maakt het hebben van een fulltime
baan van beide ouders haast onmogelijk. Zelfs een parttime baan is
met opgroeiende kinderen soms al
heel lastig. Al met al een zeer geslaagde avond waarin over veel zaken gesproken werd en waarin men
het met elkaar eens was dat van de
ruim 7.000 jongeren in Aalsmeer 95
procent het gewoon goed doet en
daar mag Aalsmeer best trots op
zijn. Een compliment voor allen die
zich hiervoor inspannen.
Ad Verburg

Zondag pannenkoekenfeest
Amstelveen - Zondag 1 juni kunnen kinderen na afloop van de eerste middagfilm in cinema Amstelveen zelf pannenkoeken versieren!
Als het kunstwerk klaar is, mag iedereen zijn of haar eigen creatie natuurlijk ook zelf opeten. Na afloop
van de film Horton kunnen maximaal 30 kinderen net zoveel pannenkoeken versieren en opeten als
ze willen voor 5 euro. Dit kan alleen in combinatie met een kaartje voor de eerste film. Aanmelden

voor het pannenkoekenfeest kan via
de kassa of via www.cinemaamstelveen.nl. Dit is de laatste keer van het
seizoen. Zondag 6 september is de
eerste keer van het nieuwe seizoen
dat er weer pannenkoeken versiert
én opgegeten kunnen worden en
verder iedere eerste zondag van de
maand.
Kijk voor het complete filmprogramma op bovengenoemde site of neem
contact op met de kassa via 0205475175.

Shantykoor De Marconisten
op tournee in het land
Aalsmeer - Nadat het shantykoor
De Marconisten afgelopen zaterdag
haar medewerking had verleend aan
de Rabo Korendag in het gemeentehuis van Aalsmeer, staan voor de
komende weekenden weer een paar
belangrijke optredens op het programma. Zo zal het koor aanstaande zaterdag 31 mei deel nemen aan
een shantyfestival in Noordwijk aan
Zee. Dit festival wordt georganiseerd door het shantykoor De Zeekanters uit Noordwijk. Naast het
organiserende koor en De marconisten wordt er aan dit festival ook
deelgenomen door de shantykoren
Het Ruime sop uit Bussem, De Torren uit Lisse, ‘t Heijdse Vismaatjeskoor uit Ter Heijde en het Goutumer
shanty-en Balladskoor. De opening
van dit festival is om 12.30 uur op
het Vuurtorenplein waarna de ko-

ren afzonderlijk te beluisteren zijn
op drie verschillende podia verdeeld over Noordwijk.Op zaterdag
7 juni reist het koor af naar Hengelo in Overijssel. Hier zal De Marconisten deel nemen aan het Vocaal
Festival Amusing Hengelo. Aan dit
groots opgezet festival zullen zo’n
115 koren deelnemen. De koren komen naast Nederland uit Duitsland,
België, Bulgarije en Slovenië. Ieder
koor brengt haar eigen repertoire
ten gehore. Dit is van klassiek tot
pop, maar ook gospel, barbershop,
shanty, close harmony en oratoria.
Kortom, voor elk wat wils. Op zo’n
22 podia in het centrum van Hengelo zullen de koren hun programma
afwerken. De aanvang van dit festival is om 11.00 uur. Meer informatie van dit festival kunt u vinden op
www.amusing-hengelo.nl.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 29 mei 2008

Exclusieve seizoensspecialiteit:
C1000 Koster’s Cono graskaas!

ingezonden
Was je op tijd?
Is het toch gelukt om tijdig op je
werk te komen vraag ik me af, en
was het het waard om de moeder
van een groot gezin dood te rijden.
Op de Kudelstaartseweg moet het
toch mogelijk zijn je te houden aan
de snelheid binnen de bebouwde
kom. Kan je prima zien of er toch iemand oversteekt.
Op woensdagochtend 07.00 werd
daar een gezin uit elkaar gerukt,
en 7 vondelingen die met wanhoop
aan het rond rennen waren, riepen
om hun moeder. Één daarvan was
waarschijnlijk ook geraakt en heeft
het niet overleefd, de 6 overgebleven prachtige exemplaren zijn gered door 2 personen die dan maar
iets later op het werk aanwezig zouden zijn.
Zijn er nog wel zulke grote gezinnen? Ja, bijvoorbeeld bij eenden.
Stoppen en een moeder over laten
steken kost wellicht 2 á 3 minuten,
het vangen van 6 eendenkuikens
kost 40 minuten.

Geen probleem, ik hoop dat ze bij de
Dierenbescherming goed worden
opgevangen en op kunnen groeien tot een volwassen dier. Heeft ons
een goed gevoel gegeven, zou je
wellicht ook eens moeten proberen.
Dus, als je vanavond thuis komt
en eens goed kijkt naar wellicht je
vrouw en kinderen, als je die natuurlijk hebt, stel je dan eens voor
dat één van hun doorgereden wordt
op de Kudelstaartseweg of een andere weg.
Misschien maak je dan op een andere manier gebruik van het asfalt
dat je gebruikt.
Ik wil hier wel aan toevoegen dat
ook ik te vaak hard rij op de Kudelstaartseweg, maar tijdens een
geboortegolf van dieren kijk ik iets
verder en zijn dit soort slachtingen
te voorkomen.
Hoop dat je in de toekomst aan iets
dat leeft meer waarde zal hechten.
Erik Zwijnenburg

Wie heeft de oudste Bon-fiets?

Fietsspecialist Rinus Bon
viert geschiedenis met acties
Kudelstaart - De leukste fietsenwinkel van Noord Holland, Rinus
Bon, bestaat 90 jaar. Vorig jaar was
er nog de feestelijke overname door
alweer de vierde generatie van de
Kudelstaartse familie. Al sinds 1918
staat Bon al bij de Kamer van Koophandel bekend als fietsspecialist.
De opa van Rinus begon 90 jaar geleden met een bakfiets het vak te
ontdekken, zijn zoon Hein nam het
over en vestigde zich in Kudelstaart
aan de Kudelstaartseweg. Hier heeft
Rinus het roer weer overgenomen,
waar hij samen met zijn broer Jan
ruim 30 jaar werkte aan de winkel
zoals u deze nu kent. Dit jaar wil de
fietsspecialist met u dit mooie stuk-

je geschiedenis vieren! Er worden
aantrekkelijke acties gehouden en
er zijn prijzen te winnen. Alles is geheel in het thema van het 90 jarige
jubileum. Klanten profiteren 90 dagen lang van een aantal hoge kortingen.
Ook wil de fietsspecialist de oudste
aantoonbare Bon fietsbezitter belonen met een nieuw rijwiel! In deze
krant is bijgesloten de jubileumfolder waarin alle acties duidelijk omschreven staan. Rinus Bon hoopt u
blij te kunnen maken met één van
de acties en nodigen iedereen bij
deze van harte uit voor een bezoek
aan de winkel op de Kudelstaartseweg.

Meerlanden weer duurzamer

Afgedankte elektronica
grondstof nieuwe pc’s
Rijsenhout - In de strijd tegen de
klimaatverandering heeft afvalbedrijf De Meerlanden opnieuw een
stap gezet naar een meer duurzame
onderneming. Waar voordien afgedankte pc’s werden verscheept naar
China, brengt De Meerlanden deze sinds een paar maanden naar recyclingbedrijf Sims Recycling Solutions in Eindhoven. Hier maakt men
van dit afval weer grondstoffen voor
nieuwe pc’s. Uit recent onderzoek
van adviesbureau Crem in opdracht
van Greenpeace blijkt dat meer dan
de helft van de afgedankte elektronica in Nederland met onbekende
bestemming verdwijnt. De Meerlanden bracht de oude computers
voorheen per boot naar China.
In Aziatische landen is de regelgeving omtrent milieu veel minder
streng dan in Nederland. “Als je dergelijk afval naar China stuurt heb je
geen zicht meer op de verwerking
van deze gifhoudende afvalstroom”,
aldus Afval Manager Jan Koolhaas
van De Meerlanden, “bovendien is
het ook nog eens lang onderweg en

ook dat is niet goed voor het milieu”.
Onlangs is na een bezoek aan het
Eindhovense Sims Recycling Solutions besloten om het elektronicaafval in Nederland te laten verwerken. Hier wordt de strenge regelgeving goed nageleefd. Bij Sims worden bijna alle materialen weer tot
grondstof voor nieuwe computers
bewerkt.
Het doel bij de recycling van afgedankte pc’s en beeldbuizen is maximale herwinning van beeldbuisglas,
ijzer en andere metalen, plastics en
edelmetalen die gebruikt worden
als grondstoffen in de vervaardiging
van nieuwe elektronica en de beeldbuisproductie.
De Meerlanden maakt zich sterk
voor meer recycling; afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan
namelijk weer als grondstof worden
hergebruikt. Veel afval bevat waardevolle materialen. Op deze manier
zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt een bijdrage geleverd
aan de vermindering van het broeikaseffect.

Aalsmeer - Yes, het is er weer. Eigenlijk zou iedereen dat moeten
roepen, maar helaas is Koster’s Cono graskaas nog niet zo bekend als
de seizoensspecialiteiten witte asperges, nieuwe haring of Beaujolais. Koster’s Cono kaas staat voor
al het goede van Noord-Hollandse kaas aangevuld met een unieke smaak en smedigheid, kwaliteit
en een heerlijke smaak. De melk die
koeien geven na het eten van het
eerste verse gras in de lente smaakt
anders dan de melk, die koeien geven als zij de gehele winter op stal
hebben gestaan.
De eerste grasmelk geeft tevens
een heel andere smaak aan de eerste kaas welke hiervan geproduceerd wordt. Deze kaas wordt graskaas genoemd. Cono graskaas
wordt na circa 15 dagen van de fabriek naar een natuurpakhuis gebracht. Daar rijpt de kaas verder om
vervolgens op een leeftijd van minstens 6 weken aangeboden wordt
door de kaasspecialisten bij C1000
Koster. Bij gezond, maar smakelijk
eten hoort natuurlijk ook bewegen.
Voor de kids betekent dat in deze
tijd van het jaar weer lekker buiten
spelen en als ze uitgehongerd weer
thuis komen, is het tijd voor een lekkere boterham met Koster’s Cono

graskaas, want deze smakelijke jonge kaas valt altijd in goede aarde bij
uw kids.
Unieke eigenschappen
Koster’s Cono kaas word gemaakt
van weidemelk en bevat daardoor
meer onverzadigde vetten dan melk
van koeien die op stal staan. Dit resulteert in extra gezonde eigenschappen en de kaas behoud zijn
unieke smaak en smedigheid. Dit
alles wordt gedaan zonder toevoeging van extra zout.
Weidemelk
Gezond leven is volop in het nieuws.
Weidemelk staat bekend om zijn extra gezonde eigenschappen, uit wetenschappelijk onderzoek van de
Universiteit van Wageningen en NIZO Food Research, blijkt dat weidemelk gezonder is. Weidemelk heeft
meer onverzadigde vetten dan melk
van koeien die op stal staan. Ook
de hoeveelheid geconjugeerd linolzuur (C.L.A.) is hoger in weidemelk.
C.L.A. werkt cholesterol verlagend,
remt de groei van vetcellen en bevordert de vorming van spiercellen. Ook weidemelk is verkrijgbaar
bij C1000 Koster in de Ophelialaan.
Koster’s Cono graskaas is te koop
vanaf 2 juni.

Terug in de tijd van Almen...
Aalsmeer - Elf en twaalf jaar, kleine blagen alleen op vakantie. Weliswaar in goede handen van de leiding van de Binding kampen, maar
de deelnemers aan de Almen-kampen voelden zich heel wat!
Die eerste vakantiebelevenis in Almen heeft bij velen blijkbaar indruk
gemaakt.
Want er wordt met enorm enthousiasme gereageerd op de oproep tot
een reünie.
Zo enthousiast zelfs, dat de eerder
bedachte middag in de Binding al
snel omgezet wordt in een compleet weekend en waar kan dat beter als in Almen zelf? Veertig-plussers zijn de deelnemers nu en voor
het weekend weg wordt verzameld
op het parkeerterrein bij de Waterlelie.
Een beetje onwennig kijkt iedereen om zich heen. Kennen we elkaar nog?
Sommige zijn dik bevriend en hebben hun hele jeugd met elkaar doorgebracht, maar er zijn er ook die elkaar nooit meer hebben gezien.
Maakt niets uit, goedgemutst op
pad.
Koffie en bolussen onthalen de
groep in Almen, de ‘deel’ is nog

steeds de ‘deel’ en de hooizolder
waar de deelnemers met zijn allen (lekker krap met 38 oud kampkinderen) slapen ook.Het weekend
wordt een complete ‘sentimental
journey’. Hutsekluts tijdens de lunch,
wandelen langs de Berkel, het stapellied en corvee, de dag sluiting
rondom de vlag en geweldige verhalen rondom het kampvuur .
En vooral heel veel dia’s! Nico Eveleens is de held van de avond, zijn
archief is goud waard. De groep
kiekt door 4 jaar Almen, Elspeet en
Taunus.
Het weerzien met jeugdtalenten op
het witte doek was reden tot hilariteit. Waren wij zo in de ban van de
regisseur? Of was het een goede
dosis LSD tijdens de montage van
de film?
Na een korte nacht en voor sommige een ietwat onrustige nacht (want
er wonen ook muizen op de Hooizolder) schijnt de volgende ochtend
een stralende zon.
Ontbijten doet de groep buiten en
dan nadert het afscheid. Enorm veel
lol, gezelligheid en warmte en bij
een enkeling zelfs een sentimentele traan: Almen zit voor altijd in ons
hart.

Boek Kudelstaartse Wijnand
valt in de smaak

Enthousiaste stemming tijdens de jeugddisco in Bon Ami, die dit vanwege het
jubileum van de Hornmeer gratis te bezoeken was.

Feestweek 40-jarig bestaan
Hornmeer groot succes
Aalsmeer - Na een geslaagde receptie en opening van de fototentoonstelling in buurthuis Hornmeer
is op woensdag bij stralend weer
een speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar door de wijk gehouden. Alle kinderen wisten de vragen
goed te beantwoorden en gingen
met een verrassing naar huis. Echter niet voordat ze een frisse duik
hadden genomen in zwembad De
Waterlelie. De door de Wijkraad in
samenwerking met de buurtvereniging georganiseerde bingo-avond
op donderdag is goed bezocht. De
meer dan 60 bezoekers, waaronder
ook enkele nieuwelingen, kienden
in een geanimeerde sfeer om vele
grote prijzen, waaronder een kofferset. In plaats van gebruikelijke loterij werd een gratis verrassingsronde gehouden. De vrijdag gehouden
kaartavond om het kaartkampioenschap van de Hornmeer is gewon-

nen door Ben Bon. Ook op vrijdagavond is voor de jeugd van 12 tot
16 jaar in discotheek Bon Ami een
Bon Bini disco gehouden die door
meer dan honderd jongens en meisjes werd bezocht. Het was heel gezellig en de dj had grote belangstelling van de deelnemers. Marco en
zijn team van medewerkers verdienen een pluim voor hun goede organisatie en hun medewerking. De
feestweek is op zaterdag besloten
met een feestavond met live muziek
in het buurthuis aan de Roerdomplaan. Ondanks dat de opkomst niet
zo groot was, hebben de buurtbewoners genoten van een gezellige
avond, met een leuke sfeer en waarbij de muziek uitnodigde tot lekker
dansen. De door de Wijkraad Hornmeer georganiseerde feestweek is
zeer geslaagd en heeft de buurtbewoners zeker weer wat dichter bij
elkaar gebracht.

Aanmelden kan via email

Shiva-reünie in aantocht!
Thuiskomen in tentdienst
Rijsenhout - Het is vanaf dit weekend feestweek in Rijsenhout, en dan
zal het thema ‘thuiskomen’ voor veel
(oud)Rijsenhouters herkenbaar zijn.
Veel oude en nieuwe bewoners van
het dorp komen samen om elkaar te
ontmoeten in een feestelijke sfeer.
En zoals het in een dorp is, gaat het
ook vaak in de kerk tegenwoordig.
Veel mensen weten nog uit hun
jeugd hoe het was om naar de kerk
te gaan, bij de groep te horen, het
veilige gevoel van samenzijn te kennen.
En ach, dan word je ouder en hoe
gaat het dan vaak, dan verwateren

die waarden, er zijn andere doelen
in het leven en voor je het weet, kom
je er niet meer.
De tentdienst is mogelijk een nieuwe gelegenheid om weer eens naar
de kerk te gaan.
Het wordt een sprankelende tentdienst, die voor iedereen toegankelijk is, met muziek die aanspreekt en
een laagdrempelige boodschap die
geldt voor iedereen, zonder etiketjes, voor jong en oud, voor allemaal.
De tentdienst begint om 10.00 uur.
Het enige wat de bezoekers mee
hoeven te nemen, zijn twee vrolijke
snijbloemen!

Uithoorn - Het voormalige open
jongerencentrum Shiva in Uithoorn
houdt zaterdag 1 november een reünie voor alle oud-medewerkers en
voormalige bezoekers. De feestelijke bijeenkomst wordt gehouden in
gebouw The Mix aan de Van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. Van midden jaren zeventig tot midden jaren negentig was jongerencentrum Shiva in Uithoorn een ontmoetingsplaats voor vele jongeren
uit onder meer Uithoorn, De Ronde Venen, Aalsmeer en Nieuwkoop.
In de ruim twintig jaar van het bestaan hebben vele dertigers, veertigers en vijftigers van nu, dolle, opwindende, dronken, geestverruimende, maffe en genoeglijke avonden beleefd tijdens optredens van
allerhande bands, thema-avon-

den, dansavonden of video-avonden. Een aantal oud-medewerkers
kwam elkaar recent weer tegen via
hyves alwaar een speciale pagina is
over OJC Shiva (http://ojc-shiva.hyves.nl). Vrij snel ontstond het idee
om een reünie te houden omdat velen het ongetwijfeld leuk vinden om
al die oude bekenden nog eens te
zien. Nieuwsgierig? Meld je dan nu
vast aan via ojcshiva@gmail.com en
ontvang op korte termijn meer informatie. Op de website: http://www.
mydominionnl.com/indexojcshiva.
htm zijn oude foto’s, verhalen en
posters te vinden. Verder staat hier
ook het laatste nieuws over de reünie en kunnen belangstellenden
zien wie zich inmiddels heeft ingeschreven voor de reünie op zaterdag 1 november.

Aalsmeer - De presentatie van het
boek ‘De belevenissen van de Oudjeswachter’ van de Kudelstaartse
schrijver Wijnand Springin’tveld mag
een groot succes genoemd worden.
De presentatie begon om 14.00 uur,
maar om half twee kwamen de eerste gasten al binnen. Tegen twee uur
zat de zaal bomvol. Ongeveer 100
personen hadden gehoor gegeven
aan de uitnodiging. Nadat de coördinator van de Dignahof een openingsspeech had gehouden, was
het de beurt aan schrijver Wijnand
Springin’tveld zelf.
Een zware opgave, zoals hij zelf vermeldde. Schrijven gaat hem wel redelijk goed af, maar spreken in het

openbaar. Nadat Wijnand stukjes
had voorgelezen uit twee verschillende verhalen uit zijn boek, werd
hij geridderd. Een bewoonster had
een lintje vervaardigd. Daarna kon
de verkoop beginnen. De belangstelling voor het boek was enorm.
Binnen een uur werden er 75 exemplaren verkocht. Wijnand signeerde
alle boeken en had het zweet op zijn
hoofd staan. Een reactie van een lezer: “Wijnand schrijft zijn verhalen
op een meesterlijke en humoristische wijze. Als je aan het boek begint kun je niet meer stoppen. Het
leest echt lekker weg!” Het boek is
nu ook te koop in de Plantage boekhandel in de Zijdstraat.

Wie wordt beste voetbalvoorspeller van Aalsmeer?

EK-prijsvraag Ed Kriek Optiek
met fantastische prijzen

Aalsmeer - Voor het EK-voetbal
houdt Ed Kriek Optiek een grandioze prijsvraag waarmee fantastische
prijzen te winnen zijn.
Bij aankoop van een bril, brillenglazen, zonnebril of contactlenzen ontvangen klanten een deelnameformulier met enkele vragen over het
EK-voetbal dat zaterdag 7 juni van
start gaat met wedstrijden in poule
A. Zwitserland speelt om 18.00 uur
tegen Tsjechië, om 20.45 uur gaan
Portugal en Turkije de strijd aan. Het
team van Marco van Basten is ingedeeld in poule C en gaat op maandag 9 juni voor het eerst het EK-veld
op. Italië is vanaf 20.45 uur de eerste
tegenstander van Nederland. De andere landen in poule C zijn Frankrijk
en Roemenië. Nederland speelt respectievelijk op vrijdag 13 en dinsdag

17 juni tegen deze landen. De finale is op zondag 29 juni en natuurlijk hoopt heel Nederland dat Oranje
dan op het veld staat. Alle voetbalnieuwtjes en –weetjes op rij? Dan
zeker meedoen aan de prijsvraag
van Ed Kriek Optiek, want de hoofdprijzen zijn een 32 Inch LCD televisie, een camcorder en een cybershot digitale fotocamera! De actie
loopt tot en met 14 juni, tevens de
uiterste dag om deelnameformulieren in te leveren.
Op naar Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg of in winkelcentrum Kudelstaart.
Wie weet ben jij of bent u wel de
beste EK-voorspeller van Aalsmeer
en omstreken en is één van genoemde fantastische prijzen uw/
jouw nieuwe eigendom!

Algemene ledenvergadering
coöperatie FloraHolland
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
29 mei, vindt de eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe coöperatie FloraHolland plaats in de
vestiging Aalsmeer, aan de Legmeerdijk 313. De aanvang is 19.30
uur. Op de agenda staan het jaarverslag van FloraHolland en de jaarrekeningen van fusiepartners Bloemenveiling Aalsmeer en FloraHolland, het voorstel voor de realisatie van één stapelwagen en het investeringsvoorstel voor Trade Parc

Westland Mars in Naaldwijk. Uiteraard worden ook mededelingen gedaan door de directie over de gang
van zaken in het bedrijf door algemeen directeur, de heer T. Huges en
wordt de vergadering besloten met
de rondvraag. Leden en belangstellende gezinsleden en medewerkers
zijn van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.floraholland.nl. Voor noodgevallen is de veiling tijdens de vergadering bereikbaar onder nummer 0297-392090.
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Integratieproject anderstaligen

Zaterdag gratis vakantie-klaar-inspectie

Nissan Auto Benelux heeft
zomer in zijn bol

Samenspraak zoekt nieuwe
(vrijwillige) coördinator
Aalsmeer - Het project Samenspraak Aalsmeer is een taal- en integratieproject dat sinds september 2006 wordt uitgevoerd door
het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer. Samenspraak geeft mensen met verschillende achtergrond
of afkomst de gelegenheid elkaar
te ontmoeten, elkaar te leren kennen, de Nederlandse taal te oefenen en iets van elkaars cultuur te
ervaren. Over het algemeen verkeren mensen in hun eigen culturele
kring en zijn contacten buiten deze
kring zeldzaam. Contact met mensen uit een andere culturele omgeving verbreedt het wederzijds begrip, bevordert de wederzijdse integratie en is vooral heel erg leuk. Samenspraak koppelt vrijwilligers aan
anderstaligen. Samen oefenen zij op
informele wijze de taal, door middel
van gesprekken, uitstapjes, taaloefeningen, enz. Naast reguliere taallessen op school is gewone, algemene conversatie met Nederlanders
in een huiselijke sfeer heel belangrijk om de woordenschat en spreekvaardigheid van de anderstalige te
vergroten. Bovendien maakt de anderstalige op deze manier van binnenuit kennis met de Nederlandse cultuur, waardoor hij/zij makkelijker de weg vindt in de Nederlandse samenleving. De taalvrijwil-

ligers van Samenspraak zijn geïnteresseerd in andere culturen. Via Samenspraak kunnen zij op een prettige, informele manier kennis maken
met mensen van niet-Nederlandse
afkomst. De vrijwilliger kan zijn/haar
kennis en vaardigheden met betrekking tot andere culturen vergroten
en het gezichtsveld verbreden. Hieruit komen vaak erg leuke contacten voort en worden vriendschappen opgebouwd. In verband met het
vertrek van de huidige (vrijwillige)
coördinator wordt iemand gezocht
die haar taken wil overnemen. De
coördinator koppelt anderstaligen
aan een vrijwilliger, onderhoud contacten met vrijwilligers en anderstaligen, maar ook met allerlei externe organisaties, voert zelfstandig de
administratie, organiseert thema-bijeenkomsten en werft onder andere
zowel anderstaligen als vrijwilligers
Zou u dit werk willen overnemen?
Neem dan contact op met Ellen van
Arenthals van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer via telefoonnummer 0297-347510 (tijdens kantooruren bereikbaar) of stuur een
email naar: steunpuntaalsmeer@
cardanus.nl. Samenspraak houdt iedere donderdag van 9.30 tot 12.00
uur kantoor bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer in gebouw
Seringehorst aan de Parklaan 27.

Extra voor samenleving Noord Holland

Lentenota: Investeren in
regio van Schiphol
Aalsmeer - In 2009 ligt het accent
voor de omgeving van Schiphol op
de uitvoering van de convenanten
Leefbaarheid en Omgevingskwaliteit.
De provincie en de overige partners in de Bestuurlijke Regio Schiphol en de andere convenantpartijen, waaronder het Rijk, de SchipholGroup, Luchtverkeersleiding Nederland en de KLM willen daarmee
problemen oplossen in de gebieden
rond de luchthaven die ernstige hinder ondervinden in hun ontwikkeling als gevolg van geluidhinder en/
of het veiligheidsbeleid. De aanpak
zal “stadsvernieuwingsachtig” zijn.
Begonnen wordt met Uilenstede in
Amstelveen, Zwanenburg en Halfweg en wijken in Aalsmeer en Uithoorn. In deze wijken wordt met on-

Bovenkerk - Auto Benelux in Bovenkerk heeft de zomer in zijn bol.
Nissan-rijders kunnen aanstaande
zaterdag 31 mei bij Benelux terecht
voor een gratis vakantie-klaar-inspectie.
“Wij vieren de komst van de zomer
samen met de klant”, vertelt Rob
Dingler van Auto Benelux. “Nissanrijders kunnen bij ons terecht
voor een gratis vakantie-klaar -inspectie. We voeren een uitgebreide controle uit op banden, koppeling, accu, v-snaar, verlichting, olie,
uitlaat, schokdempers, voorruit en
koelsysteem. Zo gaat de klant veilig en zorgeloos op vakantie.” Is de
auto op alle punten goedgekeurd,

Zilveren Nijntje voor Fleur
Snoek van de Bruna
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het
140-jarig bestaan van Bruna, is een
kleurwedstrijd gehouden bij Bruna
Aalsmeer in de Zijdstraat.
Uit de velen inzendingen is uitein-

delijk gekozen voor de mooie kleurplaat van de 3 jarige Fleur Snoek uit
Aalsmeer. De winnares ontving uit
handen van Gert Post van de Bruna
een zilveren Nijntje, een mooi Nijntje spel en een kleurige ballon

der andere bewoners en andere betrokkenen bekeken, welke maatregelen er getroffen kunnen worden
om de leefbaarheid te verbeteren.
Dit in aanvulling op de hinderbeperkende maatregelen die er genomen
gaan worden.
Daarnaast worden de schrijnende
gevallen opgelost. Daarbij is het de
bedoeling dat met betrokkenen bekeken wordt welke maatregelen er
genomen moeten worden om de individuele problemen op te lossen.
In totaal is er een bedrag van 700
miljoen euro beschikbaar om knelpunten in Noord-Holland, zoals in
de Schipholregio en daar horen ook
zaken als investeringen in wegen,
openbaar vervoer, sociaal-culturele infrastructuur en het landelijk gebied bij.

Kunststof kozijnen een
volstrekt logische keus

Van links naar rechts: De heren J. Streng (burgemeester van Abcoude), J.
Semeins (algemeen directeur HME Group) en R. Blaauw (culinair directeur
HME Group), mevrouw H.L. Groen (burgemeester van Uithoorn), Richard Kilian en de heren P.J.M. Litjens (burgemeester van Aalsmeer) en W. Hoopman
(creatief-commercieel directeur HME Group).

Burgemeesterstrio blaast
leven in ‘t Bonte Schort

Van Kouwen Opel weer
Club Excellence Dealer
Aalsmeer - Alweer jaren op rij mag
Van Kouwen Opel zich ‘Club Excellence Dealer’ noemen. Opel Nederland kent deze kwalificatie ieder jaar
opnieuw toe aan enkele aan de beste Opeldealers van Nederland. ”Wij
doen natuurlijk ons uiterste best om
het predikaat van ‘Club Excellence Dealer’ te behouden. Dat betekent dat we ieder jaar weer de beste service en vakmanschap moeten leveren,” aldus Theo van Kouwen. En dit is weer bewezen, want
directeur Theo van Kouwen heeft de
plaquette voor Excellence Dealer in
ontvangst mogen nemen uit handen
van Johan Tigchelhoff (l), directeur
verkoop en René Roggen (r), algemeen directeur Opel Nederland.
“Dit is een schouderklopje van de
Opel-organisatie waar we erg trots

op zijn. Het is een uitstekende prestatie van ons team dat we ons ieder jaar opnieuw kwalificeren. Het
is een kunst om voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking te
komen, een nog grotere kunst is het
om de prestaties op peil te houden
waardoor je opnieuw ‘in de prijzen’
valt,”, aldus Theo van Kouwen.
Opel Nederland beoordeelt ieder
jaar opnieuw haar gehele dealerorganisatie op het gebied van ondermeer verkoopprestaties, de mate van klantentevredenheid, de kwaliteit van de service-afdeling en die
van de administratie. Ook de interne organisatie werd daarbij beoordeeld. Op alle punten heeft Van
Kouwen zich onderscheiden ten opzichte van de andere 180 dealerbedrijven in Nederland.

FlowerTrials met deelname
19 bedrijven in tuinbouw
Aalsmeer - Van woensdag 11 tot en
met vrijdag 13 juni worden weer de
FlowerTrials dagen gehouden. Negentien veredelings- en vermeerderingsbedrijven houden deze dagen
van 8.00 tot 17.00 uur open huis. Zij
tonen het actuele assortiment, vele
noviteiten en bloeiproeven voor poten perkplanten.
In de regio Aalsmeer zetten elf topbedrijven hun deuren open voor de
open dagen en in de Regio West-

land acht. Een geweldige mogelijkheid om op korte afstand van elkaar
een groot aantal bedrijven te bezoeken en een goed overzicht te krijgen
van de noviteiten en het leveringsprogramma van de diverse bedrijven. Op de site www.flowertrials.nl
is uitgebreide informatie te vinden
over de deelnemende bedrijven en
hun noviteiten.
Via de site is ook een routebeschrijving te downloaden.

dan ontvangt de Nissan-rijder gratis
een vakantie service card. Daarmee
profiteert hij tot 1 oktober van gratis hulp in heel Europa bij eventuele
pech of schade. Bovendien ontvangt
elke bezoeker een uniek oranje veiligheidshesje (zolang de voorraad
strekt). Daarnaast verloot Benelux
een tomtom onder alle mensen die
op 31 mei langskomen. Mensen die
op deze dag een auto aanschaffen ontvangen sowieso een gratis
tomtom-navigatiesysteem De vakkundig technici van Nissan Benelux staan zaterdag van 9.00 tot 15.00
uur klaar om elke auto grondig te
inspecteren. Het adres is Bovenkerkerweg 5-9.

Aalsmeer - Op zondag 25 mei is
het geheel gerenoveerde Brasserie ’t Bonte Schort feestelijk geopend door de burgemeesters van
Aalsmeer, Abcoude en Uithoorn.
Na enkele sombere weersvoorspelling bleken de weergoden ‘t Bonte Schort gunstig gezind. Terwijl de
eerste bezoekers werden ontvangen met culinaire verwennerijen als
‘Pata Negra’ en champagne begon
de zon te schijnen en kon spoedig
gebruik gemaakt worden van het
prachtige dakterras dat uitkijkt over
de Westeinderplassen. Al snel zat
de sfeer er goed in en dit was mede
te danken aan zanger Danny Lukassen, die heerlijke meezingers ten
gehore bracht. Het was een unieke samenkomst van de burgemees-

ter van Aalsmeer, Abcoude en Uithoorn, om de regionale functie van
dit prachtige establishment te onderstrepen. Door middel van een
luide toeter werd ’t Bonte Schort
nieuwe leven ingeblazen, waarna
ook nog trossen ballonnen de lucht
in gingen. De diversiteit van de genodigden staat parallel aan de gasten die welkom zijn in de brasserie.
Van een kopje koffie met iets lekkers, een gezellig diner met de kinderen tot en met de zakelijke lunch,
borrel of diner op de prachtige bovenverdieping, ‘t Bonte Schort is terug en voor iedereen die van een
mooie locatie en heerlijke gerechten houdt. Adres is Stommeerweg
91, telefoon 0297-325981. Meer informatie: www.bonteschort.nl.

Uitreiking Flora Awards
Aalsmeer - Dinsdag 3 juni worden
de winnaars van de FloraHolland
Award 2008 bekend gemaakt. Voorafgaand vond in de Drijvende Kas in
Naaldwijk de jurering van de genomineerde producten plaats.
De kwekers kregen de gelegenheid
om het genomineerde product of
concept nog één keer te promoten
op de catwalk, waarna een vakkundige jury ze flink aan de tand voelde.
FloraHolland heeft, na de fusie met
Bloemenveiling Aalsmeer, de opzet
voor het nomineren en uitreiken van
de FloraHolland Award gewijzigd.
De award kent voor het eerst vier
categorieën: snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten en concepten.
Tijdens de FloraHolland Trade Fair
2008 zijn drie nominaties per productcategorie bekend gemaakt. Samen met een selectie van de aanmeldingen voor de Aalsmeer Market Publieksprijs 2007 en de ‘Veelbelovende Noviteiten’ van de FloraHolland Trade Fair 2007 maken
24 producten kans om op dinsdag
3 juni aanstaande de FloraHolland
Award, de ‘Glazen Tulp’, in ontvangst
te nemen.
Om per categorie een winnaar aan

te kunnen wijzen, heeft een vakkundige jury, onder leiding van Rob Verlinden, alle producten beoordeeld.
Samen met trendwatcher Romeo
Sommers (beiden zijn presentatoren van het tv-programma Tuinruimers) beoordeelde Verlinden de genomineerde producten op gebruikswaarde en trends. Arrangeur Geert
Maas keek met een kritische blik of
de plant, bloem of het concept binnen de belevingswereld van de consument past.
Rob Geus, bekend van het tv programma de Smaakpolitie, gaf tot
slot zijn beoordeling over consumenteninformatie.
Tijdens de jurering zijn opnames gemaakt voor het tv programma Tuinruimers van SBS6.
Ook bij de uitreiking van de FloraHolland Award op dinsdag 3 juni is
deze cameraploeg aanwezig.
Wie dan uit handen van juryvoorzitter Rob Verlinden de ‘Glazen Tulp’
mag ontvangen blijft nog even geheim.
In de uitzending van Tuinruimers
op zaterdag 7 juni zendt SBS6 een
compilatie uit van de jurering en uitreiking van FloraHolland Award.

Nieuwkoop - De markt voor kunststof kozijnen, ramen en deuren heeft
de laatste twintig jaar een stormachtige groei doorgemaakt. Kunststof kozijnen worden tegenwoordig bij 50 procent van de renovatiewoningen toegepast. Ook bij nieuwe woningen valt steeds vaker de
keus op kunststof. Kunststof kozijnen hebben een zeer lange levensduur. Deze ligt tenminste op
50 jaar en kunststof is onderhoudsarm. Daarom worden op dat gebied
ook belangrijke besparingen gerealiseerd. Schilderen of een andere vorm van verduurzaming, zoals
bij hout, is overbodig. In combinatie
met hoog rendementsglas bieden
kunststof kozijnen een uitstekende isolatie. De goede afdichting van
het kozijn en de raamdelen, die geopend kunnen worden, zorgen voor
een forse besparing op de steeds
maar hoger wordende energiekosten. Dit kan zelfs oplopen tot honderden euro’s per jaar. Bovendien
zorgen kunststof ramen, met hoog
rendementsglas, voor een perfecte geluidsisolatie. Verder is kunststof prima bestand tegen wisselende weersomstandigheden, geeft
een voortreffelijke afdichting en is
brandvertragend. Kunststof kozijnen van Stijl 2000 zijn voorzien van
extra inbraakwerend beslag conform de voorwaarden van het politiekeurmerk en zorgen dat iedere
woning goed is beveiligd. Er behoeven geen compromissen meer gesloten te worden wat betreft kwaliteit en veiligheid van wonen. En,
kunststof kozijnen zijn een milieu-

technisch verantwoord product. De
kozijnen zijn geheel recyclebaar en
de restproducten worden hergebruikt voor nieuwe kozijnen.
Tips bij het kopen
Bedenk bij de aanschaf van kunststof kozijnen vooraf wat de wensen
zijn. Wat voor kozijnen zitten er nu in
de woning? Moeten de nieuwe kozijnen lijken op de oude? Is een ander model een wens? Welke delen
moeten geopend kunnen worden?
Moeten de kozijnen van binnen en
buiten dezelfde kleur hebben en
naar welke kleur gaat de voorkeur
uit? Zijn accessoires, zoals horren,
ventilatieroosters, zonwering of specifieke inbraakwerende voorzieningen nodig?
Vraag naar een duidelijke offerte. Let op de garantievoorwaarden
en vergelijk waarop garantie geven
wordt en hoelang.
Vakkundige montage
Kwaliteitszorg bij kunststof kozijnen,
met name tijdens de montage, is
heel belangrijk. Aan een goed product dat slecht of ondeskundig gemonteerd wordt, zal niemand lang
plezier beleven. Eigen montageteams die deskundig te werk gaan
zijn noodzakelijk. Door al deze extra’s geeft Stijl 2000 ook op de montage en het hang- en sluitwerk, mits
jaarlijks door u zelf onderhouden,
een garantie van 20 jaar! Kijk en vergelijk en laat u deskundig voorlichten. Stijl 2000 Nieuwkoop is gevestigd aan de Energieweg 30 op het
Industriepark in Nieuwkoop.
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dat hij de Friese taal machtig was en
nog steeds is heeft hij de kans gekregen om met de mensen te praten en het vak te leren waarbij vooral de plezierige begeleiding hem bij
is gebleven. Toch wilde Gabe Hoekema na zestien jaar wel eens wat
anders en na diverse praatsessies
werd dit Aalsmeer. De vacature in
het bloemendorp kon niet direct ingevuld worden, want Gabe Hoekema moest nog een stagiair inwerken en daar was nog een jaar voor
nodig en hij gaf aan dat na die periode de bereidheid er was de overstap naar Aalsmeer te maken.

Doopsgezinde Gemeente wordt na 23 jaar verlaten

Pensioengerechtigde leeftijd
predikant Gabe Hoekema
Aalsmeer - Voor dominee Gabe
Hoekema van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en zijn echtgenote Betty is het aftellen begonnen. Na
bijna 23 jaar wordt op zondagmiddag 1 juni een afscheidsdienst gehouden en vrij snel daarna zal de
verhuiswagen voor de deur van de
pastorie aan de Uiterweg verschijnen. Wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd wordt
een nieuwe fase in het leven ingeluid en besloten is om eind juni te
gaan verhuizen naar het Groningse Haren, waar al een woning beschikbaar is.
Levensloop in het kort
Gabe Hoekema is in het Friese Hallum geboren en in zijn tweede le-

vensjaar verhuisde hij naar Heemstede waar zijn vader, die ook predikant was, aan het werk ging. Na de
basisschool kwam hij op het gymnasium terecht en dat betekende bijna automatisch dat hij geacht werd verder te studeren. Een
vast plan had Gabe Hoekema niet
maar wel stond voor hem vast, dat
het “iets met mensen”, dus op maatschappelijk gebied moest zijn. Na
wat wikken en wegen besloot hij
toch maar theologie te gaan studeren. De kerkelijke studie (bijbelkennis) werd gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en zaken
als de Doopsgezinde geloofsleer,
praktische catechese en het pastoraal werk werd gevolgd op het opleidingsinstituut van de Doopsge-

zinden in Amsterdam. Doopsgezinden staat voor een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar
Bijbels inzicht ging en gaat het deze groepering om kleine zelfstandige gemeenten die persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor
vrede in het klein en het groot gaat.
Vanuit het gemeentebesef wordt
gekozen voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis
en/of doop. Na zijn studie keerde
Gabe Hoekema als predikant terug
naar Friesland waar hij circa zeven
jaar predikant in Bolsward en IJlst
was om vervolgens circa acht jaar in
Sneek en IJlst te gaan werken. Om-

Aalsmeerse periode
In augustus 1985 betrok het gezin Hoekema de uit 1957 daterende pastorie van de Doopsgezinde
Gemeente aan de Uiterweg waar de
maatschappelijk betrokken predikant met veel enthousiasme, kennis en vaardigheden begon aan het
bieden van goede pastorale zorg
en bovendien de oecumenen een
warm hart toedroeg. Vanaf het begin was het bijzondere karakter van
de Gemeente hem duidelijk en dat
de Aalsmeerders midden in de wereld staan, zeer gehecht zijn aan de
eigen historie en tradities en dan tonen zij betrokkenheid en willen ze
zelf ook graag meedoen. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer met
circa vierhonderd leden, verhoudingsgewijs een grote gemeente bij
de Doopsgezinden. Landelijk gezien is het qua grootte zelfs de derde Doopsgezinde gemeente in Nederland. Goede contactuele eigenschappen, goed samenwerken in
een team, ruimte geven en inspireren en gedrevenheid en passie
waren de handvatten om gedurende een periode van 23 jaar bijzonder prettig te kunnen werken zonder daarbij voor de muziek uit te lopen. “Zijn wie je bent en dan krijg je
waardering en dan is het goed”, aldus Gabe Hoekema, die ook landelijk van zich heeft doen spreken en
nu nog moet wennen aan het idee
dat het over een paar weken allemaal over is. Een lichtpunt is wel,
dat er meer tijd vrij komt om samen
met zijn echtgenote van de eerder
aangekondigde nieuwe levensfase
in het Groningse Haren te gaan genieten.
Door Jan Peterse

Blooming on Tour krijgt
steeds meer vorm

Winnaar Marco Vogelaar (rechts) ontvangt geldprijs.

Marco Vogelaar winnaar
pooltoernooi in Fifties
Aalsmeer - Marco Vogelaar heeft
het tweede pooltoernooi in The Fifties gewonnen. Tien enthousiaste
deelnemers gingen de strijd aan om
zich de beste ‘pooler’ van het poolcafé te mogen noemen. Het toernooi stond in het teken van het goede doel: Stichting Dag van je Leven.
Na een aantal spannende wedstrijdjes poolen bleek Marco Vogelaar in
de finale de terechte winnaar. Hij
ontving een geldprijs van 50 euro.
Het is niet de eerste keer dat Marco
er met een prijs vandoor gaat, ook
het vorige pooltoernooi in The Fifties
wist hij winnend af te sluiten.
Voor het goede doel
De rest van het inschrijfgeld, samen
met de donaties van bezoekers van

het poolcafé, ging naar de Stichting
Dag van je Leven. De Stichting Dag
van je Leven wil mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap uit de regio Aalsmeer
de dag van hun leven bezorgen. De
Stichting doet dit onder andere door
het mogelijk maken van leuke activiteiten, zoals een botentocht of
een feest. In totaal is er tijdens het
toernooi 185 euro opgehaald en gestort op de rekening van de stichting. Poolcafé The Fifties organiseert
naast pooltoernooien ook regelmatig thema-avonden, zoals smoke free nights (eerste zaterdag van
de maand) en sinds kort ook single
nights (elke donderdagavond). Het
poolcafé is gevestigd aan de Marktstraat 22, tel. 0297-343946.

MTC Motovatie organiseert
vierde Bikersworld Lunchrit
Amstelveen - Zondag 1 juni houdt
MTC Motovatie haar vierde Bikersworld lunchrit. De rit van ongeveer
150 kilometer start in Beverwijk en
gaat via Castricum, Egmond en Bergen richting Schoorl. Daar verlaten de deelnemers de kust en gaan
de gehele Westfriese dijk af om de
lunch te kunnen nuttigen in OudeNiedorp bij de Schaerput. De lunch
is vanaf 12.00 uur verkrijgbaar. Na
de lunch slingert de groep weer
richting het zuiden naar het eindpunt van de rit, Motel Akersloot.
Tussen 10.00 en 11.30 uur kan er
worden gestart. Daarbij zullen tot
10.45 uur voorrijders aanwezig zijn,
om samen de rit mee te rijden. Deelname is mogelijk voor 7,50 euro per
persoon. Tijdens de rit is MTC Motovatie te bereiken via het telefoon-

nummer: 06-10370900. Motor toerclub Motovatie is in 1992 in Amstelveen is opgericht. Jaarlijks worden
onder andere een zestal eigen ritten
georganiseerd, evenals de avondvierdaagse en een weekend naar
het buitenland (alleen voor leden).
Daarbij zorgen zij er voor dat er van
maart tot en met oktober, elke zondag in groepsverband met een voorrijder een toerrit gereden kan worden. Ervaring is niet van primair belang, elke motorrijd(st)er is welkom.
Meer informatie over de rit of de
club Milco Smit, tel. 0251-251661
of Ben Padberg, tel. 020-6977009 of
kom eens langs op één van de clubavonden in het clubgebouw te Amstelveen in het KLM-Sportcentrum
aan Wimbledonpark 2. Voor meer
informatie kijk op www.motovatie.nl

Aalsmeer - De grote lijnen voor de
indeling van het festivalterrein voor
Blooming on Tour aan de Middenweg zijn al enige tijd bekend.
De grote tent, waarin de hoofdactiviteiten plaatsvinden, komt rechts
van de entree.
Centraal op het terrein wordt een
pleintje aangelegd. Elders op het
terrein komen zeker 25 kleinere tenten en luifeltenten (in verschillende
vormen) voor de Blooming groepen
en andere deelnemers, zoals FloraHolland, Ondernemers Vereniging
Aalsmeer, Scone Brouweers, Boerma Instituut en anderen.
Daarnaast zal de Open Tuinenroute
van KMTP Groei & Bloei Aalsmeer
de modeltuinen op het festivalterrein aandoen.
Voor de Open Tuinenroute door
Nieuw Oosteinde zoekt de organisatie nog een drietal tuinen die zich
aldaar willen openstellen.
Horeca
De aanwezigheid van voldoende
horeca voor de bezoekers van BoT
is uiteraard van groot belang.
De invulling hiervan krijgt vorm in
een samenwerking tussen de in
Aalsmeer gevestigde horecagelegenheden The Beach en café bar
Joppe.
Daarnaast zijn gesprekken gaande over de deelname van een grote bierbrouwer.
Naast verschillende horecapaviljoens en voorzieningen in de grote tent, wordt ook gewerkt aan een
speciale proeverij tijdens BoT.
Dit gebeurt met medewerking van
diverse Aalsmeerse restaurants.
BoT steunt op de betrokkenheid van
een aantal zogenaamde founders.
Deze organisaties leveren in middelen en/of diensten een essentiële
bijdrage voor het welslagen van de
formule BoT.
Zo heeft Rabobank Regio Schiphol
de Blooming groepen ‘geadopteerd’
die gedurende drie dagen bloemrijke presentaties maken onder de
noemer ‘Music is my first love’. Veiling FloraHolland zorgt voor
een spraakmakende presentatie van
de beste nieuwe producten van het

jaar. Woningbouwvereniging Eigen
Haard ondersteunt diverse onderdelen, zoals de Open Tuinenroute,
de modeltuinen, het project Groen
en Doen en een ontvangst van de
nieuwe bewoners van Nieuw Oosteinde in de grote tent op het terrein.
Art on Tour
Kunst is tijdens BoT alom aanwezig. In de grote tent bevindt zich de
gastvrije galerie ‘Art on Tour’ met de
twaalf exposerende kunstenaars:
Frits Vogel, Yvonne Breugelmans,
Jakob Schot, Liesbeth Eilders, Engelien van der Weyden, Sanders Bosman, Coq Scheltens, Anneke Harting, Mark van Kuppevelt, Carla Huson, Juul Vercauteren en René Martijn. Zij tonen kleurige schilderijen,
graffitikunst, keramiek, beelden en
bloemrijke presentatie.
Naast de galerie Art on Tour is buiten een bijzondere beeldentuin aangelegd.
Via de paden kan men genieten van
beelden in tal van formatten, vormen en technieken en van diverse
kunstenaars.
Alle beelden zijn geschikt om in de
binnen- en buitenruimte te plaatsen.
De organisatie van de kunst in
BoT is in handen van Coq Scheltens, info@coqscheltens.nl, tel. 0623570508/0297-343246. De openingstijden van Art on Tour en de
beeldentuin zijn gelijk aan die van
het evenement.
Sierteelt-onderwijs
Een leuk nieuwtje: ook het sierteeltonderwijs zal een bijdrage leveren
aan BoT. Uit gesprekken van de organisatie met het Wellantcollege is
gebleken dat hier graag de bereidheid bestaat om mee te werken.
Vanuit de hoveniersopleiding wordt
hulp geboden bij de modeltuinen en
het project Groen en Doen.
Daarnaast wordt er gewerkt aan ‘interactief tuinieren’ en voor kinderen
komt er mogelijk een aantal dieren
grazen op de festivalweide.
Op de webiste www.bloomingontour.nl is meer informatie te vinden.

Aandacht voor voortuinen
Aalsmeer - Maandagavond is de
voortuinjury bijeen geweest. Besloten is om dit jaar in de laatste twee
weken van juni de voortuinen in
Aalsmeer te gaan beoordelen. De
jury let er vooral op of de tuinen bijdragen aan het positieve beeld van
de straat.
Het kan een groene tuin zijn, maar
uiteraard ook een bestrate tuin met
bloemen en planten in potten.

De beplanting moet zo zijn dat er
het hele jaar door kleur aanwezig is
en onkruid wil de jury niet zien.
Ook niet in het voorliggende trottoir.
In juni staat Aalsmeer in het teken
van de tuin met bloemen, want de
open tuinen route wordt op de 21 en
22 juni gehouden en daarvoor zijn al
een aantal nieuwe (en hele mooie)
tuinen voor aangemeld.

Amnesty International schrijft
naar Mexico en Iran
Aalsmeer - De Mexicaanse Bárbara Italia Méndez werd op 4 mei
2006 zonder enige verklaring gearresteerd in San Salvador Atenco. Ze
werd door politieagenten geslagen
en verkracht en achtergelaten met
verwondingen. De vertegenwoordiger van de openbaar aanklager beweerde dat de reden van haar arrestatie onbekend was. Méndez kreeg
geen toegang tot een advocaat. Een
publiekelijk protest zorgde ervoor
dat de openbare aanklager een onderzoek startte, maar geen van de
daders werd uiteindelijk vervolgd.
Ook 25 andere vrouwen gaven aan
mishandeld en misbruikt te zijn na
arrestaties door de politie op 3 en 4
mei 2006. Amnesty vraagt de Mexicaanse autoriteiten een onafhankelijk en spoedig onderzoek te starten naar de zaak van Bárbara Italia
Méndez en de andere 25 vrouwen,
en te zorgen dat de daders worden
berecht.
Ronak Safarzadeh en Hana Abdi zitten in Iran gevangen vanwege het
vreedzaam opkomen voor vrouwenrechten in hun land. Beiden namen
actief deel aan een vrouwenrechtencampagne. Ronak Safarzadeh zit
in de Sanandaj-gevangenis sinds 9

oktober 2007. Studente Hana Abdi
werd op 4 november 2007 gearresteerd in het huis van haar grootvader. Ze mogen familiebezoek ontvangen, maar hebben geen toegang
tot een advocaat. Ze zijn gearresteerd door agenten van het Ministerie van Inlichtingen. Computers
werden in beslag genomen, evenals pamfletten en informatie over
de campagne. Amnesty beschouwt
Ronak Safarzadeh en Hana Abdi
als gewetensgevangenen. Amnesty
vraagt de Iraanse om de onmiddellijke vrijlating van Ronak Safarzadeh
en Hana Abdi.
Wilt u ook schrijven ? Amnesty
Aalsmeer stuurt iedere maand twee
voorbeeldbrieven en twee luchtpostvellen naar de schrijfabonnees. Dit
kost 18,00 euro per jaar voor portien kopiekosten. Het is ongeveer een
half uurtje werk, en het helpt écht!
De werkgroep krijgt regelmatig berichten van mensen die gesterkt zijn
door de bemoeienissen van Amnesty. Wie wat wil doen voor Amnesty, zoals brieven schrijven, kan
contact opnemen met voor Rijsenhout: Jannet Gercama, tel. 320199
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer,
tel. 327775.

Fietstocht voor het hele gezin

Zondag 31e Dorpentocht
Aalsmeer - Op zondag 1 juni wordt
alweer de 31e editie van de inmiddels in heel Nederland bekende
Dorpentocht gehouden. Voor dé recreatieve fietstocht voor het gehele gezin en de sportieve fietser kan
gestart worden tussen 9.30 en 14.00
uur. Ook dit jaar kan gekozen worden uit twee afstanden; 35 of 55 kilometer.
Deze keuze hoeft pas gemaakt te
worden bij de splitsing van de tocht.
Dus afhankelijk van bijvoorbeeld de
weersomstandigheden van de dag
kiest u op het allerlaatste moment
voor de traditionele afstand van 55
kilometer of de kortere afstand. Het
is aan u.
Dit jaar zijn er zeven startplaatsen.
Bij meerdere start- en/of controleposten is het mogelijk om iets te
eten en/of te drinken of om van een
sanitaire voorzieningen gebruik te
maken.
In de routebeschrijving zijn deze
plaatsen aangeduid.
De Dorpentocht brengt de deelnemers langs de meest schitterende
plekken van de omgeving van on-

der andere het Groene Hart van Nederland. Op elke controle- en startplaats ontvangen de deelnemers
een stempel met een letter op een
deelnemerskaart.
De letters vormen samen het codewoord van de dag en dit woord
heeft zoals altijd te maken met het
goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar No
Kidding, het landelijke netwerk tegen kindermishandeling. Na afloop van de fietstocht ontvangen de
deelnemers als herinnering en bewijs van deelname en het bekende fraai uitgevoerde erelint. De kosten van deelname zijn 4 euro op de
dag van de tocht en 3 euro bij aanschaf van een deelnemerskaart in
de voorverkoop.
In Aalsmeer zijn bij de Bruna in de
Zijdstraat deelnemerskaarten te
koop. Startplaats in Aalsmeer, voor
zowel 35 als 55 kilometer, is camping Amsterdamse Bos aan de Kleine Noorddijk, hoek Schinkeldijkje. Er is voldoende parkeergelegenheid. Meer informatie: www.dorpentocht.nl.

Uitgaansdag ouderen bij DES
Rijsenhout - Op woensdag 21 mei
organiseerde buurtvereniging DES
het jaarlijkse uitgaanstripje voor de
ouderen van Rijsenhout. De dag begon om negen uur in De Reede waar
koffie met gebak klaarstond. Tijdens
het koffiedrinken presenteerde de
heer Wies een aantal dia’s van zoals
het vroeger was in de Haarlemmermeer met onder andere het pontje de café’s langs de Ringvaart en
bij Leimuiden de oude melkfabriek
en de spoorbrug. Ook werd er nog
even lang zal ie leven gezongen
voor voorzitter Martin Koek, die toevalligerwijze deze dag jarig was.
Na de koffie ging de helft, 44 personen, met een museumbus uit 1968
een rondje rijden via Burgerveen,
Weteringbrug, Nieuw-Vennep, Floriande, Hoofddorp en de zuidtangent busbaan naar Schiphol-centrum en vandaar via Schiphol-Oost
en Schiphol-Rijk naar het Fort aan
de Aalsmeerderdijk waar de heer
Wies het gezelschap ontving en een
rondleiding gaf.
Na ongeveer een uur vertrok het gezelschap weer naar De Reede voor
de lunch. De andere deelnemers,
43 personen, gingen naar de aanlegsteiger bij de Hubo en scheepten
zich in bij de kapitein van De Fuifschuit die met het gezelschap via de
kleine Poel de seringen- en aardbeienakkers ging bezichtigen. Ook deze groep kwam weer naar De Reede
voor de lunch.
Na de lunch ging het gezelschap
wisselen. Zij die met de boot ge-

weest waren, gingen nu met de bus
en bussers mochten gaan varen. Na
terugkomst omstreeks vier uur was
er een borreluurtje dat werd opgeluisterd door een stel muzikanten
die de naam De Bokkies voerden en
als leus hadden: Geen klank zonder
drank en geen plezier zonder bier.
Al snel werd er vrolijk meegedeind
en meegezongen ook waren er een
aantal die een dansje waagden.
Ook was er inmiddels raadslid Mieke Booij van de gemeente Haarlemmermeer aangeschoven.Om half zes
gaf de voorzitter aan dat er met het
diner aangevangen zou worden.
Echter nog een belangrijke gast
kondigde zich aan. Burgemeester
Weterings van de Haarlemmermeer
kwam polshoogte nemen. Nadat hij
welkom was geheten door de voorzitter en hij lovende woorden had
gesproken over het vrijwilligerswerk
wat het bestuur doet, ging hij kennismaken met de deelnemers. Na
ongeveer een uur moest hij helaas
weer vertrekken vanwege andere
afspraken.
Met een bos bloemen namens de
vereniging nam de burgemeester
afscheid. Het feest eindigde omstreeks half acht.
Nadat alle ouderen het heerlijke diner verorberd hadden, keerde eenieder tevreden en voldaan weer
huiswaarts.
Het bestuur kan terugkijken op een
welverzorgde en mooie dag die het
70 jarig bestaan in september een
apart tintje heeft gegeven.
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Ritmische gymnastiek Omnia 2000

Combi Aalsmeer met veel deelnemers

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag,
24 mei, stond voor de productgroep
Ritmische Gymnastiek van SV Omnia 2000 in het teken van de finale
van de onderling wedstrijden. Alle
categorieën van de selectie groepen
als ook de gymnastes uit de recreatie groepen waren naar de Proosdijhal gekomen voor deze onderlinge
wedstrijd. Voor de gymnastes uit de
selectie groepen was dit hun derde onderlinge wedstrijd van dit seizoen.
In de twee voorgaande wedstrijden hadden zij allen al hun beste
RG beentje voor gezet. Tijdens deze
derde onderlinge wedstrijd moesten
de gymnastes twee oefeningen laten zien welke door de jury werden
beoordeeld. Na afloop van hun wedstrijd kregen alle gymnastes een diploma voor deze derde onderlinge
wedstrijd. Tevens werden de medailles uitgereikt aan degene die over
alle drie de onderlinge wedstrijden
de hoogste scores hadden behaald.
Voor degene die niet bij de hoogste scores zaten was er in een herinneringsmedaille. De veelal jonge
gymnastes van de recreatie groepen hebben het hele seizoen door
ook al wedstrijd ervaring op kunnen doen tijdens de regelmatig terugkerende diplomalessen. Maar
deze finale dag was toch voor velen wel een beetje spannender. Alle gymnastes hadden onder leiding
van hun juf Tosca Buren een mooie
oefening zonder materiaal geleerd.
Deze moesten zij, net als tijdens de
diplomalessen, twee aan twee laten zien. Het verschil met een diplomales zat hem echter in de tribune. Bij een diplomales trekken deze
gymnastes al volle zalen, voor deze
speciale gelegenheid zat de tribune nog voller met vaders, moeders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Verder waren tijdens het
wedstrijdblok van de recreanten bijna alle gymnastes van de selectie
groepen aanwezig en hebben zij
met bewondering naar de prestaties
van alle recreanten gekeken. Ook
de recreanten werden door de jury beoordeeld. De meisjes waren in

Aalsmeer - Het jaarlijkse Combi
Week end met zeilwedstrijden voor
de jeugd had zelden zo veel deelnemers als afgelopen weekend. Maar
liefst 165 jeugdige zeilers kwamen
het water op van zowel de Grote Poel als de Kleine Poel van de
Westeinderplassen. Het Aalsmeerse weekend, georganiseerd door de
locale watersportverengingen W.V.
De Nieuwe Meer en W.V. Aalsmeer,
maakt deel uit van een serie van de
Combi Amsterdam, met weekends
in Haarlem, Loosdrecht, Aalsmeer,
Vlietland, Braassemermeer en een
slot weekend, dit jaar in Vinkeveen.Vervolgens zal er een landelijke Combi Finale worden verzeild
op het IJsselmeer bij Hoorn in september. Zaterdag werd een prachtige vaardag: strak blauwe lucht met
toch nog een fikse wind, die toenam tot een stabiele windkracht 5
uit overwegend oostelijke richtingen. De wind maakte het de zeilers
niet altijd even makkelijk. Opmerkelijk genoeg slaan de zeilers in de
Splash-klasse met een ronde rompvorm eerder om, dan hun jongere
collega’s in de Optimist, waarvan
de romp meer vierkant en daardoor
stabieler is. Dat was vooral in het
voor-de-windse rak te zien, waarbij de wind vaak wisselend aan bakboord of aan stuurboord het grootzeil verlaat. Maar gelukkig hielden
zeilers en rescue alles keurig onder
controle. Zondag begon opnieuw
met veel wind en regen, die later
wegtrok. In de Optimisten-A won
Floor Vrijenhoek uit Loosdrecht met
een goede serie van 5, 3, 1 en 3 nipt
van Tiuri Luitwieler van de Braassemermeer met 1, 5, 6 en 1. In de Optimisten-B zeilden Bart Eijkman en
Michiel van der Laarse beide van de
W.V. Aalsmeer, zich tot verdienstelij-

Selectie en recreatie gymnastes
bij finale onderlinge wedstrijd

twee groepen ingedeeld; een groep
met meisjes uit groep 1,2 en 3 en
een groep met meisjes uit groep 4
of hoger. Aan het einde van de middag werden ook aan de recreanten
de medailles uitgereikt. Voor beide
groepen was er een gouden, zilveren en bronzen medaille. Ook hier
was er voor degene die niet op het
podium terecht waren gekomen een
herinneringsmedaille.
De productgroep Ritmische Gymnastiek organiseert het hele seizoen
door regelmatig wedstrijden waarbij
de hulp van ouders erg belangrijk
is. Gelukkig heeft de productgroep
hele enthousiaste en betrokken ouders. Van iedere gymnaste heeft dit
seizoen weer één of beide ouders
de handen uit de mouwen gestoken
om te helpen bij het goed laten verlopen van de wedstrijden. Omdat op
deze middag nagenoeg alle ouders
van de selectie gymnastes aanwezig waren maakte de RG commissie dankbaar gebruik van deze gelegenheid om alle ouders te bedanken. Verder was er speciale dank
in de richting Amanda Poortvliet.
Zij heeft te kennen gegeven aan
het einde van het seizoen te stoppen als trainster van de Ritmische
Gymnastiek. De RG commissie bedankte Amanda voor haar drie jaren
en overhandigde haar een bloemetje en een cadeaubon. Als afgevaardigde van het bestuur van SV Omnia
2000 was Ronald de Vries aanwezig.
Hij bedankte Amanda namens het
bestuur voor haar inzet in de afgelopen drie jaar.
Heeft u deze onderlinge wedstrijd
moeten missen? U bent van harte welkom bij het door de productgroep Ritmische Gymnastiek van SV
Omnia 2000 georganiseerde Nederlands Kampioenschap op 14 en 15
juni in Sporthal de Bloemhof. Op deze twee dagen zullen veel gymnastes
van Omnia in actie komen en verder
zal hier de gehele top van Nederland hun sportieve strijd strijden. Uiteraard kan er ook altijd een keer
gratis proefles meegedaan worden.
Kijk voor actuele lestijden en zalen
op de website www.svomnia.nl.

Voorjaarskampioenen RKAV
gehuldigd op discofeest
Aalsmeer - Op zaterdagavond 24
mei jl. konden de jongens en meisjes van RKAV hun discokleding
uit de kast halen, want de kantine van RKAV aan de Beethovenlaan was omgetoverd in een echte discotheek. De dj’s Vincent en
Daan hadden er veel tijd in gestoken om de disco op te bouwen en
het zag er dan ook oogverblindend
uit. Heel veel lichten en speciale effecten, niets was te gek. De jongens
en meisjes die binnen kwamen lopen keken dan ook hun ogen uit.
De beide dj’s kregen veel aanvragen van verzoeknummers, die uiteraard ook gedraaid werden. Op deze avond stonden ook enkele officiële gebeurtenissen op het programma, zoals het huldigen van de
voorjaarskampioenen RKAV E1, F2
en F6. Ook de jongens en meisjes
die het meest waren komen trainen, werden in het zonnetje gezet.
Zowel de kampioenen als de winnaars bij de trainingsopkomst werden beloond met een mooie beker.

B2 FIQAS Aalsmeer
gedeeld veldkampioen
Menno 7, Michael en Charles 3, Axel
en Raymond 2, Nils 1.
Heren spelen voor goed doel
Op initiatief van een speelster van
handbalvereniging HVV’70 uit Voorschoten spelen de mannen van bekerwinnaar FIQAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 31 mei een demonstratiewedstrijd voor een goed
doel tegen de kersverse landskampioen Hellas. Deze handbaltopper wordt voorafgegaan door een
wedstrijd tussen de dames B1 van
HVV’70 tegen het Gehandicapten
Handbalteam, Only Friends uit Amsterdam.
De opbrengst van deze avond komt
helemaal ten goede aan het kinderziekenhuis in Chop, Oekraïne. Gedurende de avond zullen bovendien
nog verscheidene nevenactiviteiten
plaatsvinden, waaronder een loterij. Handballiefhebbers die een bijdrage willen leveren aan dit goede
doel, kunnen op 31 mei dus meteen twee leuke wedstrijden zien in
Sporthal De Vliethorst in Voorschoten. De eerste wedstrijd begint om
18.15 uur, FIQAS Aalsmeer speelt
om 20.30 uur. Entree is 2 euro per
persoon.

Fietsmiddag
van de ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 5 juni organiseert de ANBO weer de maandelijkse fietsmiddag. De start is als
vanouds bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer. De
groep vertrekt om 13.30 uur en gefietst wordt er dit keer richting Uithoorn.

Na deze huldiging was het uiteraard
weer tijd om te swingen. Halverwege de avond werd het “roeilied” gedraaid en de jongens en meisjes die
naar het WKaatje waren geweest,
wisten wat ze moesten doen. Zij gaven het goede voorbeeld en de anderen volgden. Zo ontstonden er op
de discovloer verschillende rijen met
kinderen en ouders die druk aan het
roeien waren. De kennis van de muziek werd deze avond ook nog getest. De dj’s lieten korte fragmenten
horen en de discogangers moesten
of de artiest of de titel opschrijven.
Wisten ze beiden dan leverde dat
een punt extra op. Voor de winnaars
was er een klein cadeautje. Nog was
deze avond niet ten einde. Op verzoek van enkele meisjes werd er gevraagd om de alternatieve stoelendans. Dit werd dan ook gedaan en
er moesten veel nummers gedraaid
worden voordat er een winnaar was.
Om elf uur werd het laatste nummer
ingezet door de dj’s en kwam er aan
de gezellige discoavond een einde.

ke 9 en 17 plaatsen in een veld van
32 starters. In de Otimisten-C kwam
Emma Pier van de W.V. Schiphol tot
een keurige derde plaats met een
serie van 3, 2, 1 en 5 .
De hoofdprijs bij de Splash-A ging
naar Lana Keijser van de W.V. Braassemermeer met maar liefst 4 eerste
plaatsen; Falco Louwers werd vijfde
En ten slotte zorgde Bo Eysten ( W.V.
Aalsmeer) voor de grote verrassing.
Zij zeilde een sterke serie van 2, 1,
3 en weer 1 en won met 7 punten
royaal de hoofdprijs, voor Bastiaan
Vink, die met een serie van 1, 2, 8
en 4 en 15 punten tweede werd. Bas
Lohman werd zevende, Dennis Louwers dertiende , Hugo van Werkhoven vijftiende en Esmee Otto zeventiende. Het Combi Week end wordt
omlijst door een feestelijk walgebeuren. Daarbij begint de eerste organisatie al bij het parkeren van de
vele auto’s, trailers en het vrijgeven
van de ligplaatsen voor 28 moederschepen. De acht beach masters
volbrachten ook dit huzarenstukje
met medewerking van Rutger Tas
Hoveniersbedrijf en de Aalsmeerse Rabo Bank, door het beschikbaar
stellen van hun parkeerterreinen en
dankzij de ervaring van Wil Oor, de
havenmeester, die alle bootmaten
weer passend wist te maken met de
boxmaten.
Zeilers en begeleiders werden na
de zaterdagwedstrijden opgewacht
door Marcel Fagel, die met zijn zoon
(die het zeilen er voor oversloeg) een
eersteklas grill buffet voorschotelde,
waarna nog de unieke Aalsmeerse
Bingo met nautische prijzen volgde.
Organisatie en deelnemers kunnen
terugzien op een zeer geslaagd evenement. Foto: Daan Schiff
Theo van Mierlo.

Wielrenliefhebbers op wenken bediend

Ronde van Rijsenhout vast
onderdeel van feestweek
Rijsenhout - De voorbeeldige samenwerking tussen de Rijsenhoutse
feestweekcommissie en het wielercomité Ronde van Rijsenhout zorgt
er donderdag 5 juni voor, dat de
wielerliefhebbers in de regio weer
op hun wenken bediend worden.
Daar waar vele wielerrondes in de
regio inmiddels ter ziele zijn gegaan,
Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, ziet
het uit vier personen bestaande wielercomité in Rijsenhout elk jaar weer
kans om voldoende sponsors te vinden en dat betekent dat de mannen
waar het om gaat, de wielrenners,
graag naar Rijsenhout komen om in
een avondwedstrijd de onderlinge
strijd aan te binden. Voor het echter
zover is, wordt het parcours vanaf
16.30 uur vrijgemaakt voor de jeugd,
want dan wordt de Rabobank Dikke
Bandenrace gehouden.

Handbal jeugd

Aalsmeer - Zondag 25 mei speelden de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer hun laatste wedstrijd van
het buitenseizoen. De wedstrijd
moest worden gespeeld tegen Lotus
en bij winst zouden Lotus en FIQAS
Aalsmeer op evenveel punten uitkomen wat dus twee kampioenen zou
opleveren. Bij de B2 van Aalsmeer
speelde Rein deze week mee en Lotus begon de wedstrijd in ondertal
omdat twee spelers dachten dat ze
pas om half een hoefde te spelen en
dus nog onderweg waren. Aalsmeer
maakte hier echter geen gebruik
van en zo hielden de teams elkaar
enige tijd in evenwicht: 2-2, 4-4 en
8-6. De eerste helft ging dus gelijk
op wat ook een ruststand gaf van
10-10. De tweede helft begon sterk
aan Aalsmeer kant, door het overgaan naar een 4-2 systeem liepen
de jongens snel uit naar een 15-10
voorsprong. Lotus kwam maar niet
aan scoren toe omdat Ruben deze
week erg sterk stond te keepen en
bal na bal tegenhield. Toch kwam
Lotus kort voor tijd weer even terug
door de tijdstraffen aan Aalsmeer
kant, maar later kregen ook zij tijdstraffen waardoor Aalsmeer toch de
18-16 winst pakte. Zo kwamen de
jongens dus uiteindelijk gelijk met
Lotus en zijn de twee teams gedeeld
eerste geworden in de veldcompetitie. Het seizoen zit er nu op: de jongens B2 van FIQAS Aalsmeer hebben zowel het kampioenschap in de
zaal behaald als op het veld. De jongens willen Kees bedanken voor het
coachen en succes wensen bij de
heren 1, Annelien bedanken voor
het begeleiden en Harry van Wijk
voor de sponsering. Ze gaan nu
langzaam gaan afbouwen met trainen en dan lekker met vakantie, zodat ze er volgend seizoen weer tegenaan kunnen. Doelpuntmakers:

Bo Eysten houdt eer hoog
bij wedstrijdzeilen

Rabobank Dikke Bandenrace
Er zijn ook dit jaar weer drie leeftijdsklassen, 7 en 8 jaar, 9 en 10 jaar
en 11en 12 jaar. Er kunnen zowel
jongens als meisjes deelnemen en
zij rijden op hun eigen fiets. De organisatie zorgt voor valhelmen en
rugnummers en natuurlijk is er na
afloop een traktatie en zijn er weer
mooie prijzen te winnen en is er een
officiële huldiging compleet met bekers, bloemen en felicitaties van de
charmante rondemiss Rumana Abdur. Inschrijven voor deze Rabobank
Dikke Bandenrace kan gebeuren bij
de jurywagen die opgesteld staat bij
start en finish in Verremeer.
Amateurs B
Het wedstrijdprogramma begint
om 18.00 uur met de Amateurs B.
Zij rijden 40 kilometer op het parcours Verremeer, Drakenstraat,
Blauwe Beugelstraat, Boeierstraat,
Verremeer. De lengte van het parcours bedraagt 1.240 meter en ook
dit jaar komt weer een groot deelnemersveld aan de start. De teller stond, met nog ruim een week
te gaan al op ruim tachtig renners
en daaronder zijn de nodige (regionale) favorieten terug te vinden.

Lopen we het rijtje langs dan noemen we Cor Baars (Ouderkerk aan
de Amstel), Michel van der Knaap
(De Kwakel), Maurice en Rene van
der Lee (Velserbroek), Jelle Maarsse
(Aalsmeer), Rene Markus (Amstelveen), Xander Moerman (Vianen),
Rene Oudshoorn (Mijdrecht), Alex
de Vries (Ouderkerk aan de Amstel),
Jeroen Wesselius (Voorburg), Rene
Wiebes (Mijdrecht) en Ronald van
Wieringen (Leimuiden).
Elite en Beloften
Om 19.15 uur zal het startschot klinken voor de Elite en Beloften renners en zij gaan dan op weg voor
hun wedstrijd over 80 kilometer. Ook
hier een groot deelnemersveld gezien het feit dat ruim een week voor
de sluitingstermijn de teller toch al
circa zeventig deelnemers aangaf.
Ook in deze categorie tal van kanshebber. Renners van faam die hun
sporen ruimschoots verdiend hebben en het elkaar zeer lastig zullen
maken op het snelle parcours. Renners als Odwin Bink (Amsterdam),
Bram Bruschke (Limmen), Rob Disseldorp (Rijpwetering), Frans van
der Does (Wilnis), Marcel Jacobs
(Amstelveen), Dennis Luyt (Haarlem), Andre van Reek (Nieuw Vennep), Raymond Rol (Alkmaar), Ton
Slippens (Schagen), Sjors Spaargaren (Kudelstaart), Lars van de Vall
(Ouderkerk aan de Amstel), Jorne
Videler (Amstelveen), Nico Vuurens
(Meerkerk) en Gerard Windhouwer
(Oostzaan) staan garant voor wielerspektakel van de bovenste plank.
Het wielercomité rekent op de medewerking van het publiek als het
gaat om het veilig houden van het
parcours en dankt op voorhand alle instanties en de omwonenden
die weer sportief hebben meegewerkt om het wielerfeest door te laten gaan.
Radio Aalsmeer zal dit jaar vanaf 18.00 uur rechtstreeks verslag
doen van het wielerfestijn en is in
Aalsmeer en Kudelstaart te beluisteren via de kabel (99.0 MHz) en in
de regio via de ether (105.9 MHz).

Start surflessen bij WSCA
Aalsmeer - Ook dit jaar geeft de
WSCA weer surfles aan aanstormende surftalenten en mensen die
de surfsport een keer willen proberen. Een surfcursus bestaat uit drie
lessen. Deze lessen worden op zaterdagen van 10 tot 14 uur en gegeven en vinden plaats op het surfeiland Aalsmeer bij het clubgebouw van de WSCA. De kosten per
sessie van drie lessen zijn 60 euro.
Deze dien je te voldoen bij de eerste les. De start data van de surfcursussen zijn: 14 juni, 5 juli, 26 juli en 16 augustus. WSCA heeft afgelopen jaar een nieuwe serie windsurfboard sets van het type Starboard RIO gekocht. De ervaringen

met deze boards na een seizoen zijn
zeer goed. Deze Boards zijn wat uitdagender te varen dan de vorige
boards die WSCA voor de surflessen gebruikte en daardoor voor een
breder publiek geschikt. Informatie
over dit surfmateriaal kan men vinden via www.wsca.nl of www.starboard.com. Voor de lessen is een
boot en zijn er een beperkt aantal
surfpakken aanwezig. WSCA beschikt over kleedkamers en warme
douches in het clubgebouw.
Heb jij interesse in deze beginners
cursus, mail dan naar surflessen@
wsca.nl, of gebruik het inschrijfformulier op www.wsca.nl.

Dames- en meisjestoernooi
bij RKAV geslaagd
Aalsmeer - Alle toernooien bij
RKAV zijn achter de rug. Afgelopen
weekend, 24 en 25 mei, werd het
laatste toernooi gespeeld, het Free
Kick Sport Dames- en Meisjestoernooi.
Op zaterdag 24 mei jl. waren de
meisjesteams van de ME1, de ME2
en MD1 aan de beurt. Alle wedstrijden werden gespeeld in heerlijk
zonnig weer. Het was echt genieten
voor zowel de meisjes als de meegekomen supporters.
Bij de MD1-poule ging de strijd tussen Roda’23 MD2 uit Bovenkerk,
Zevenhoven MP1 en RKAV MD1.
Het was uiteindelijk Roda’23 MD2
die op doelsaldo won van Zevenhoven MP1. De meisjes van RKAV
MD1 kwamen net een puntje tekort
en werden daardoor derde. Ook in
de poule bij de ME1 moest doelsaldo de winnaar naar voren brengen. Daar ging het tussen DSS ME1
uit Haarlem en WV-HEDW ME1 uit
Amsterdam. Het waren de meisjes
uit Haarlem die winnaar werden.
De meisjes van RKAV ME1 werden
derde. Bij de poule van de meisjes
ME2 bleek uiteindelijk Zwanenburg
ME2 de sterkste te zijn en zij gingen
met de grootste beker naar huis. De
meisjes van RKAV ME2 sloten de rijen en werden vijfde. Alle teams kregen een beker als prijs en voor ieder
meisje was er een vaantje als herinnering aan het toernooi.
Op zondag 25 mei jl. kwamen de
meisjes van de MC1 en de dames
van RKAV in actie. De meisjes MC
startten in de ochtend. Het was helaas niet zo’n mooi weer als zaterdag. Het begon met regen, maar gelukkig werd het toch nog droog en
viel er ’s middags af en toe een klein
buitje. Bij de meisjes MC waren er
twee poules van ieder vier ploegen.
In poule A streed RKAV MC1 een
verbeten strijd uit met de Engelse
meisjes van FC Arnold Town uit Nottingham.
De wedstrijd eindigde onbeslist, 11. Helaas speelden de meisjes van
RKAV de laatste poulewedstrijd gelijk en wonnen de Engelse meisjes
hun laatste wedstrijd, waardoor de
finale aan de neus van de RKAVmeisjes voorbij ging. In de andere poule bleek Fortuna Wormer-

veer de sterkste te zijn. Zij streden
derhalve in de finale tegen de Engelse meisjes. Het zag er lange tijd
naar uit, dat penalty’s de beslissing
zouden moeten brengen, maar vlak
voor tijd was het Fortuna Wormerveer die wist te scoren en zodoende
de eerste prijs in de wacht sleepte.
De MC1 van RKAV streed met VVC
MC1 uit Nieuw-Vennep om de derde en vierde plaats. De meisjes van
RKAV wisten deze wedstrijd met 2-0
te winnen en werden daardoor derde.
Als laatste kwamen de dames van
RKAV in actie. Helaas had deze
poule, die uit zes teams moest bestaan, te maken met een elftal dat
niet kwam. Hierdoor werd de toernooicommissie genoodzaakt het
programma aan te passen. Dit koste even een paar zweetdruppels,
maar op tijd was het nieuwe schema klaar. Bij de damespoule waren
de verschillen onderling niet groot,
de ploegen waren goed aan elkaar
gewaagd.
De dames van ’t Gooi uit Hilversum bleken uiteindelijk de sterkste,
zij wonnen alle wedstrijden, zij het
met klein verschil, de grootste overwinning was 2-0 en konden de beker mee naar huis nemen. De strijd
om de tweede en derde plaats werd
beslist op doelsaldo. Dit ging tussen de dames van RKAV en de dames van Altior uit Langeraar. Beiden
hadden een doelsaldo van 0, maar
de dames van RKAV hadden drie
doelpunten gescoord en de dames
van Altior twee, waardoor de dames van RKAV tweede werden. Bij
de dames kregen alle elftallen een
heerlijke slagroomtaart als prijs, die
ter plekke werd verorberd. Ook nu
kan de toernooicommissie terugkijken op een geslaagd toernooi.
Het seizoen is nu ten einde, maar
halverwege augustus gaat de bal
weer rollen.
Denk je voetbal lijkt mij leuk, kom
dan in augustus gerust eens kijken bij een training, gelijk mee doen
mag natuurlijk ook. Vanaf 5 jaar is
het voor meisjes en jongens mogelijk om te voetballen bij RKAV. Voor
verdere inlichtingen kan je contact
opnemen met Ingrid Kempers, tel.
0297-340445.
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Wie wordt de winnaar?

Atleten (vlnr) Jasper Bras, Mirjam van Ouwerkerk en Maaike Witpeerd actief
tijdens NK Junioren in Groningen.

Dit weekend in Groningen

Vijf atleten AVA naar NK
Aalsmeer - Op 30 en 31 mei en
1 juni vinden in Groningen de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor junioren plaats en Atletiekvereniging Aalsmeer vaardigt
maar liefst vijf jeugdleden af, die
op diverse onderdelen zullen strijden om mooie plaatsen en gesproken kan worden van een unicum in
de geschiedenis van de vereniging.
De redactie heeft afgelopen week
een bezoekje gebracht aan de atletiekbaan aan de Sportlaan waar
de voorbereidingen, onder leiding
van Erik Witpeerd, in volle omvang
werden uitgevoerd door drie van de
vijf atleten die in Groningen aan de
start zullen komen.
Even voorstellen
Maaike Witpeerd is nog maar 13
jaar en eigenlijk eerste jaars C-atlete, maar zij zal bij de B-junioren uitkomen op 200 en 400 meter en deze
meisjes zijn twee tot drie jaar ouder
en dat betekent over het algemeen
ook al dat zij wat sterker zijn. Maaike ziet het als een uitdaging om de
strijd aan te gaan en gezien de nationale ranglijsten is zij op de goede weg. Op de 600 meter staat ze
eerste, op de 150 meter zesde en bij
de meerkamp Meisjes C bezet zij de
vierde plaats. Vertaald bij de Meisjes B staat Maaike op de 200 meter twaalfde met een tijd van 26.92
en op de 400 meter negende met
een tijd van 60.29. Mirjam van Ouwerkerk is eerste jaars A-junior en
is nog maar zes maanden bezig met
atletiek en zij kan zich nu al meten
met de betere loopsters in Nederland als het gaat om de 800 meter. Afhankelijk van het resultaat op
de 800 meter zal zij eventueel ook
de 400 meter lopen in Groningen.

Op de nationale ranglijst staat Mirjam op de 800 meter elfde met een
tijd van 2.23.82 en op de 400 meter
op plaats 22 met een tijd van 63.52.
Voor Jasper Bras, tweede jaars Ajunior, komt het NK misschien wat
te vroeg, want hij is herstellende
van een keelontsteking. Vorig jaar
wist hij de finale te bereiken op de
400 meter horden. Op de nationale ranglijst staat Jasper op de negende plaats met een tijd van 59.81
en voorts bezet hij plaats 29 op de
400 meter met een tijd van 53.59.
Niet aanwezig op de trainingavond
waren Tom Metzemaekers en Jordi Baars. Tom is tweede jaars B-junior en maakte vorig jaar in Utrecht
zijn debuut. Hij zit momenteel midden in zijn eindexamens maar zal
tijdens het NK toch lopen op de
400 meter horden. Op de nationale ranglijst staat Tom op plaats dertien met een tijd van 63.54. Jasper
en Tom hebben zich geplaatst vanwege hun prestaties van afgelopen
jaar. Tenslotte nog Jordi Baars, eerste jaars B-junior en hij komt uit op
de afstanden 1.500 en 3.000 meter.
Op de nationale ranglijst staat Jordi op de veertiende plaats met een
tijd van 4.14.64 en op de 3.000 meter
op de dertiende plaats met een tijd
van 09.30.54. Het Aalsmeerse gezelschap vertrekt morgen, vrijdag 30
mei, in de ochtend naar het noorden
en Erik Witpeerd en de atleten zullen dan hun intrek nemen in een vakantiebungalow in de omgeving van
Groningen. Dit heeft de voorkeur
boven een hotel want dan kunnen
de dagen op een eigen manier ingevuld worden en dat is wel zo prettig. De redactie wenst atleten en begeleiding een bijzonder succesvol
weekeinde.

De Kwakel - Welk paar wordt de
winnaar van de laatste laddercompetitie van dit seizoen bij de BVK?
Die vraag houdt de gemoederen deze week bezig bij de nog resterende
paren. Zijn de huidige koplopers wel
bestand tegen de immense druk die
dit met zich mee brengt? Aan de immer stoicijnse Anneke Karlas zal het
niet liggen, die kaart de laatste weken de sterren van de hemel. Maar
of partner Jaap, die in een grijs verleden toch ook wel een keer of wat
met toenmalig partner en nog altijd
broer André een hoofdprijs pakte bij
de BVK en dus wel wat gewend is,
nu ook de zenuwen in bedwang kan
houden? De scores moesten donderdag 22 mei weer eens ouderwets
met de hand worden genoteerd op
de bekende scorebriefjes en daarna worden ingevoerd in de computer, omdat het programma niet wilde doen wat wedstrijdleidster Inez van haar computer verwachtte.
Daardoor duurde het ook wat langer
voor de (voorlopige) uitslag bekend
kon worden gemaakt. Echtpaar
Knaap stond aan het begin van de
avond onverwachts doch fier op de
hoogste sport van de ladder, maar
zij bezweken wel onder de eerder
genoemde druk en eindigden deze avond met iets minder dan 31%
op de vijftiende plaats, waardoor zij
uit de kop van het klassement weg
vielen. Aan het eind van de avond
werd paar Bosboom-van Vliet in
eerste instantie tot winnaar van de
A lijn uitgeroepen, maar toen bleek
dat er een score was toegekend aan
een paar dat helemaal niet aanwezig was, moest er het een en ander
gecorrigeerd worden. Toen kwam
paar Karlas-Verhoef als triomfator
uit de bus met 62,9%. Rina en Gerda werden uiteindelijk tweede met
61,8% en echtpaar Fritschy derde
met 59,2%. Die derde plaats deelden zij dan wel met paar HendrixVoorn. Cor heeft deze hele serie van
vijf avonden van deze laddercompetitie inmiddels met vijf verschillende
partners gespeeld en staat desondanks in de totaalstand op de tweede plaats met 57,74 % gemiddeld en
dan is 0,73% minder dan paar Karlas-Verhoef. Gerda Bosboom en Rina
van Vliet staan nu derde met 57,49%.
Met 57,45% ligt paar Elenbaas-Verhoef nog op de loer en ook paar de
Jong-Verhoef moet nog niet uitgevlakt worden met 56.3%. De overige

paren moeten wel erg ‘uithalen’ om
de eerste plaats nog te veroveren.
In de top 10 ook paar Trudy Stokkel-Huub Zandvliet Die positie danken zij mede aan hun sterke optreden deze week in de B lijn, waar zij
met 61,1% de eerste plaats opeisten. Paar Bakker-Wagenvoort werd
tweede met 60,4% en ook hier een
gedeelde derde plaats voor echtpaar
van Beek en paar Snabel-Vroon met
59,7%. Paar Lancel-vd Hoek eindigde met 35% als laatste. Vanavond,
donderdag 29 mei, valt de beslissing en wordt ook bekend wie over
het hele seizoen het best heeft gepresteerd en zich dus clubkampioen
mag noemen.
Na de jarenlange hegemonie van
paar Ritzen-van Wieringen, beter
bekend als Rita en Pien, komen er
sowieso nieuwe namen op de wisselbeker.

Geertje wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Geertje
Koopstra met 4999 punten, gevolgd
door Rie Veersteeg met 4992 punten. Als derde is Cobie van der Made met 4798 punten geëindigd en
plaats vier was voor Cobie van der
Meer met 4723 punten. Bij het jokeren behaalde Bets Teunen de hoogste eer met 93 punten, op de tweede
plaats is Saar Looy geëindigd met
118 punten.

Uithoorn - Afgelopen zondag heeft
het bestuur van Qui Vive haar kampioenen van het seizoen 2007/2008
in het zonnetje gezet. De vereniging
maakt de laatste tijd een mooie groei
door wat blijkt uit de dit seizoen vernieuwde accommodatie (2 nieuwe
velden), de ledengroei en het hogere gemiddelde niveau waarop de
teams acteren.
Ook aan het aantal teams dat afgelopen zondag gehuldigd werd was
te zien dat de vereniging groeit.
Maar liefst 10 teams mochten dit
jaar het kampioenschap vieren. In

de zaal waren er bij de jongens titels
voor de A1 en de C2. Bij de meisjes
voor de A2, A4 en B2.
Op het veld waren er titels voor de
jongens B3 en C3, en de meisjes C4
en D1. Als uitsmijter heeft de heren 2 van Qui Vive via een kampioenschap in de 1ste klasse, promotie naar de Overgangsklasse afgedwongen.
Met bloemen en champagne voor
alle spelers, coaches en managers
was het een mooie middag en een
waardig afscheid van een mooi en
sportief hockeyseizoen.

Zaterdag reünie Eltheto-koor
Aalsmeer - Grootse reünie Eltheto
Na meer dan 40 jaar houdt gospelkoor Eltheto op te bestaan.
Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, wordt komende zaterdag 31 mei om 19.00 uur een dankdienst gehouden in de Dorpskerk
van Aalsmeer.
Tijdens de dienst zullen vele oudere en nieuwere Eltheto-nummers
met elkaar gezongen worden. Veel
Aalsmeerders en mensen uit de omgeving zijn op welke wijze ook door
de jaren heen betrokken geweest bij

gospelkoor Eltheto.
Een ieder, op welke wijze betrokken ook, wordt bij deze van harte uitgenodigd om 31 mei aanwezig te zijn bij de dankdienst. Aansluitend wordt een reünie gehouden in gebouw Irene, gelegen naast
de Dorpskerk.
Mocht u oud-Elthetoërs kennen, attendeer ze op de dankdienst en de
reünie.
Opgeven voor de reünie is niet
noodzakelijk, maar zou wel prettig
zijn. Dit kan via reunie@eltheto.nl.

Uithoorn - Het was zaterdag jl.
weer een drukte van belang in de
dojo van Judoschool Blaauw waar
de vijfde uit een reeks van acht examens werd gehouden.
Voor dit examen hadden zich achttien kandidaten aangemeld die hun
kunnen mochten tonen aan de examencommissie onder toeziend oog
van de aanwezige ouders, grootouders andere vrienden en belangstellenden.
Na iets meer dan twee uur kon de
voorzitter van de examencommissie, bestaande uit Ronald Oussoren,
Ruud Koolmoes, Nol van Rijnsoever
en Edwin Blaauw, de uitslagen bekend maken en sprak hij een ieder
persoonlijk toe.
De gele slip, 6e Kyu is behaald door
Owen Davies en Tim de Groot. De
gele band, 5e Kyu door Danique

Schreutelkamp, Erlend Keune, Mike
Theijssen, Quinten Vermeulen, Sebastiaan Roozeboom en Vincent
Schreutelkamp. De oranje slip, 5e
Kyu door Alyssa Holthuijsen, Jasper
Paul, Maxime Raadschelders, Robin
Roozenboom, Sander van den Oetelaar, Tom Westra en Wesley van
Vliet. De oranje band, 4e Kyu door
Kendra Krimp. en de groene band,
3e Kyu door Hans Trommel en Saskia Cepella. De volgende examens
zullen worden gehouden op zaterdag 31 mei in de dojo van Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo kan contact opgenomen worden
met Judoschool Blaauw onder telnr. 0297-569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

Van de Polder
wint bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen bij de
ANBO op 21 mei in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door de heer A. van de Polder
met 5161 punten. Op plaats twee
is de heer T. Verlaan geëindigd met
5118 punten en op drie en vier de
heren D. van Dam en H. Könst met
resp. 5113 en 4858 punten.

Freinetschool Hoofddorp
wint BankBattle Rabobank!

Drastische verbeteringen
Solar Manta team

Qui Vive huldigt kampioenen

Examens Judoschool Blaauw

Aalsmeer - Het Solar Manta Team
vaart dit jaar voor de tweede keer
mee met de Frisian Solar Challenge. “Tijdens deze editie van de Friese zonnebootrace willen we veel
sneller varen. Al twee jaar steek ik al
mijn vrije uren in het bouwen van de
boot, dus het is zeker te hopen dat
dat gaat lukken. Als dat niet het geval is gaat dat ding de schroothoop
op”, grapt Jan Koopstra. De Friese
Zonnebootrace is een wedstrijd voor
boten die varen op zonne-energie. In
zes dagen tijd varen teams uit binnen- en buitenland langs de Friese
Elf Steden. De race is voor de eerste
keer gehouden in 2006 en was een
enorm succes, in zowel binnen- als
buitenland is er erg veel aandacht
geweest voor dit Friese evenement.
Meteen na die eerste race is daarom begonnen met de voorbereidingen voor 2008. Deze tweede race zal
de eerste overtreffen, het deelnemersaantal is dik verdubbeld naar
meer dan 50. Ook de snelheid gaat
omhoog wat de race alleen maar interessanter maakt. Samen met zoon
Timo heeft Koopstra deze twee jaren geleerd hoe hij een schroef
moet maken. Ook de motor is verbeterd. “Onze nieuwe motor komt uit
Oostenrijk en gaat zeer efficiënt met
energie om. Deze motor hebben we
via een importeur kunnen regelen
die lucht kreeg van de Frisian Solar
Challenge. Door middel van al deze
verbeteringen kunnen we de dubbele snelheid halen”, vervolgt Koopstra. “De naam Solar Manta is trouwens afgeleid van het zeedier Manta, waarop de romp van de eerste
boot leek. Omdat de naam Solar
Manta wel lekker bekt, hebben we
deze gewoon aangehouden.”
It Giet oan!
Een leuk en belangrijk onderdeel

van de race is het klunen dat net
zoals bij de Elfstedentocht ook gebeurt. Tijdens de vijfde etappe, op
vrijdag 27 juni, tillen de teams hun
zonneboot twee keer in en uit het
water bij Wier en Oude Leije om de
race weer te kunnen vervolgen. Veel
teams zijn al aan het oefenen om
dat vlekkeloos te laten verlopen. Het
klunen ziet Koopstra vol vertrouwen
tegemoet. “Omdat onze boot wel
zwaar is hopen we eigenlijk dat onze voorgangers de boel al lekker nat
en modderig hebben gemaakt, zodat hij er makkelijk overheen glijdt.”
Het zijn met name teams van hogescholen en universiteiten die meedoen aan de race.
De studenten volgen vaak een technisch gerelateerde opleiding en de
Frisian Solar Challenge is een belangrijk onderdeel van hun studie.
Bij veel studenten is de Frisian Solar Challenge zelfs een afstudeerproject en het laatste onderdeel van
hun studie voordat ze het bedrijfsleven ingaan. Een van de initiatieven
van een team van de Universiteit
Delft en dus ook een resultaat van
de Frisian Solar Challenge 2006 is
het bedrijf Czeers. Het bedrijf Czeers
maakt nu speedboten op zonneenergie en zet daarmee een goede
stap in de richting van een toekomst
met duurzame energie in de elektrische vaart. Deze zomer wordt op de
wateren van Friesland een levendig
schouwspel gehouden met internationaal talent die duurzaamheid en
innovatie hoog in het vaandel hebben. Van 22 tot en met 28 juni zullen
deelnemers uit onder andere Italië,
Polen en Brazilië tegen elkaar strijden in de Frisian Solar Challenge,
ofwel de Friese zonnebootrace. Voor
meer informatie www.frisiansolarchallenge.com.

Streek - Een internetgestuurde
kennisquiz voor groep 8 van het
basisonderwijs. Toekomstmuziek?
Nee, op 9 april jl. gingen acht basisscholen uit de regio per computer de strijd met elkaar aan in een
BankBattle, die uiteindelijk gewonnen werd door De Freinetschool in
Hoofddorp! De bankbattle werd mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Schiphol.
De klassen werden getoetst op hun
parate kennis en hun computervaardigheden. Op exact hetzelfde tijdstip startten de leerlingen met praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen over muziek, computers, techniek, radio, televisie en
internet. Na hard werken kwamen
de klassen tot een geheime BankBattleCode, waarmee ze de BankBattleKluis konden openen. De Freinetschool uit Hoofddorp was hier
de overtuigende winnaar! In iets
meer dan een half uur werd de co-

de van de kluis gekraakt! “Het geheim zit hem in een goede voorbereiding”, aldus de leerlingen. Weken
van te voren werd er een strategie
bepaald, waarbij iedereen zijn eigen
taak had. De prijs is niet mis; Een digitaal schoolbord! Welk schoolbord
het precies wordt, is aan de directeur van de school. Om de kinderen alvast te feliciteren met deze geweldige prestatie, ontvingen de kinderen uit handen van Stan Topouzis, van Rabobank Regio Schiphol,
symbolisch een cheque. Het duurt
nog even voordat de daadwerkelijke prijs aan de school overhandigd wordt, omdat De Freinetschool
gaat verbouwen. Deze prijs wordt
beschikbaar gesteld vanuit het coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol. De bank bedankt alle
klassen voor hun deelname! Meer
weten over het Rabobank coöperatiefonds? Kijk op www.regioschiphol.rabobank.nl

Kinderboerderij op Olmenhorst
door leerlingen Wellant
Aalsmeer - Op dinsdag 27 mei
vond de afronding plaats van de
opdracht tot het realiseren van een
kinderboerderij op landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek door leerlingen van het MBO van het Wellantcollege te Aalsmeer.
In het kader van het leertraject ‘van
boerderij naar buurderij’, zijn er verschillende opdrachten geformuleerd,
waar leerlingen in de praktijk konden oefenen met iets dat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
Boerderij naar buurderij probeert de
mensen uit een stedelijke omgeving
meer te betrekken met wat er op het
platteland gebeurt. De opdracht bestond uit het maken van een totaal
ontwerp van een te realiseren kinderboerderij die aan diverse doelstellingen moest beantwoorden. Het
hoofddoel van de opdrachtgevers is
dat meer ouders met hun kinderen
het landgoed gaan bezoeken.
Er is een bestek geschreven met
de ideeën over de grootte, plaats,
soorten dieren, omheining en gebouwen. Dit plan is financieel onderbouwd met de investeringskosten, personele bezetting en de exploitatiekosten op de korte- en langere termijn.

Verder is er ook gekeken naar financierings- en sponsoringmogelijkheden en getoetst aan vergunningen en wetgeving. Op school zijn
de plannen al aan de opdrachtgevers toegelicht en mogelijke vragen
beantwoord. Er is per groep ook een
presentatie gehouden met onder
andere powerpoint en ander visueel
ondersteunend materiaal.
Op 27 mei vond de afronding van
deze opdracht plaats. De school
heeft de opdrachtgevers onder andere symbolisch het eerste dier, een
ezeltje, en een maquette van de kinderboerderij aangeboden.

Klaverjassen in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
31 mei is er weer klaverjassen in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook u/jij bent welkom. De aanvang
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om
een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen wordt begeleid door Floor
van Engelen. Voor informatie is hij
bereikbaar via 06-10498893.
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Goud voor Bart op crossbaan
in Oud-Beijerland
Uithoorn - De 4e wedstrijd van
de BMX-West competitie werd 25
mei verreden op de crossbaan van
Oud-Beijerland. Op deze regenachtige ochtend moesten 32 rijders van
UWTC vroeg uit de veren om tijdig
in te kunnen schrijven, totaal hadden 169 BMX crossers en 24 cruisers zich aangemeld.
Er werden 29 races gereden in de
eigen klasse en 11 races in de dagklasse. De baan is goed aangelegd
en favoriet bij de crossers vanwege de gelijkmatige bochten en bulten. Enig minpunt is het starthek, dit
hek daalt te traag met als resultaat
dat enige crossers, die normaal een
snelle start technisch goed beheersen, ten val kwamen. Ondanks het
zware natte parcours werd er hard
gestreden en werden er spectaculaire sprongen gemaakt.
In de laatste bocht kon nog voordeel geboekt worden door voluit te
blijven trappen, de manches bleven spannend tot de finish. Na de
manches kwamen de herkansingen
waarbij Thomas van de Wijngaard
zich kwalificeerde voor een finaleplaats. Ook in de halve finales werd
door de rijders hard geknokt om uiteindelijk te mogen starten in een
felbegeerde A- of B finale. Fietscrossers zijn zeer behendig met de
fiets, maar soms zit het tegen, Ya-

ra Polnar slipte onder in de bocht
en kwam lelijk te vallen. De EHBO
constateerde een ernstige blessure en helaas was voor haar de wedstrijd afgelopen. De volgende uitslagen zijn behaald in de A-finale eigen klasse: Bart van Bemmelen 2e,
Roan van den Berge 1e, Roberto
Blom 6e, Arjan van Bodegraven 6e,
Tom Brouwer 1e, Wiljan Brouwer 5e,
Pim de Jong 1e, Maarten de Jong
2e, Mike Veenhof 7e, Bart de Veer
4e, Gerard de Veer 5e, Jaivy-LeeVink
2e , Mitchell Vink 5e, Roan Voshart
10e , Wouter Plaisant van de Wal 5e,
Scott Zethof 2e.
In de B-finale eigen klasse: Michael
Bon 6e, Mats de Bruin 1e, Dane Caldenhove 4e, Rick Doornbos 2e, Tessa Harmsen 4e, Danny de Jong 3e,
Mitchell de Kuijer 2e, Fedor Loos 4e,
Mike Pieterse 8e, Eelco Schoenmakers 3e, Erik Schoenmakers 3e, Erik
Verhulst 4e , Sam Verhulst 2e, Arno
van Vliet 7e, Sven Wiebes 2e, Thomas van der Wijngaard 6e.
In de dagklasse waren de podiumplaatsen voor de crossers Bart van
Bemmelen (1), Roberto Blom en
Tom Brouwer (2) en Mitchell Vink en
Bart de Veer (3). Na deze spannende dag ging iedereen weer voldaan
huiswaarts, de eerstvolgende wedstrijd van de BMX-West competitie
wordt gereden in Baarn op 8 juni.

Jeugdschaken SC Aalsmeer

Spanning stijgt voor het
einde van het seizoen
Aalsmeer - Bart Auee is de nieuwe jeugdkampioen van Schaakclub
Aalsmeer. De laatste ronde moet
nog gespeeld worden, maar Bart is
met totaal 112 punten niet meer in
te halen. Ook in de torengroep zijn
de prijzen al verdeeld. Casper Kuipers is eerste geworden, de tweede plaats is voor Joey van der Velde en als derde is Lars Beentjes geëindigd. Corné Selser, Elham Wasei
en Nick Vrolijk verdelen de prijzen
in de koningsgroep. Corné gaat er,
zo goed als zeker, met de hoofdprijs
vandoor, terwijl Elham het zilver mee
naar huis mag nemen.
Bij de lopergroep is het nog hartstikke spannend en nog helemaal
niet duidelijk wie waar zal gaan ein-

KRANT
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Sportvereniging Omnia 2000

Eerste plaats Pomponteam!

Voor kinderen met verstandelijke beperking

Dirk Scheele te gast bij
‘Dag van je Leven’
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven organiseerde op woensdagmiddag 21 mei twee optredens van
de populaire kindermuzikant Dirk
Scheele voor kinderen met een verstandelijke beperking uit de regio.
Ongeveer 130 kinderen zongen samen met hun begeleiders of ouders,
broertjes en zusjes mee met de leuke liedjes van Dirk Scheele, die op
uitnodiging van Stichting Dag van je
Leven naar het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente in Schiphol-Rijk was gekomen.
Alle kosten, zoals het optreden, de
huur van de locatie, de catering
en het vervoer werden gesponsord
door Stichting Tafelronde 110 De
Meerlanden. Deze stichting organiseerde begin dit jaar een beachvolleybaltoernooi en de opbrengst
hiervan kwam ten goede aan Stichting Dag van je Leven. In samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis werden kinderen uitgenodigd van Kinderdagcentrum de Lotusbloem Aalsmeer en De Zevenster in Hoofddorp. Maar ook kinderen die gebruik maken van het logeerhuis, vakantieopvang of ambulante dienstverlening, mochten dit
speciale optreden bijwonen. De kinderen kregen na afloop een door
Dirk Scheele zelf gesigneerde foto,
mochten een zakje chips of snoep
uitzoeken en werden voldaan weer
opgehaald door bussen van Connexxion en Met & Co, die respec-

tievelijk gratis en met korting gereden hebben.
”Het waren gezellige uurtjes voor alle kinderen, maar ook voor de volwassenen”, zegt een begeleidster.
“Het was echt een middagje uit voor
ze en het was een feest van herkenning. Op het kinderdagcentrum worden vaak de cd’s van Dirk Scheele
gedraaid, omdat de liedjes gezellig
zijn en goed aansluiten bij deze kinderen. We hebben echte fans in ons
midden en die konden vandaag hun
idool in levende lijve ontmoeten.”

Zondag finale
C1 van Fiqas!
Aalsmeer - De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer spelen aanstaande
zondag 1 juni de finale om de Afdelingsbeker tegen de jongens van
Fulmen/Fidelitas.
De wedstrijd, die net als alle andere afdelingsfinales, gespeeld wordt
in sporthal de Bloemhof begint om
13.45 uur. De Aalsmeerse jongens
gaan dan proberen in de voetsporen te treden van het eerste herenteam, dat op 1 mei de nationale beker won, en kunnen dus alle support gebruiken. Dus, mis ook deze
wedstrijd niet en kom de mannen
aanmoedigen!

digen. Wat wel zeker is dat Pepijn
Kuipers en Arlette Maarse zeker
een prijs in ontvangst mogen gaan
nemen. Mocht Arlette Maarse van
concurrent Daphne Meijer verliezen, is de hoogste eer voor Daphne en wordt Arlette tweede bij de lopergroep. Voor Pepijn geldt hetzelfde verhaal, het wordt goud of zilver.
Het is nog wel erg spannend tussen
Marielle Hooijman en Olivier Veenemans voor de derde of tweede plek.
Tot slot is er nog de strijd tussen
Jean-Paul Brookes en Sander Kirillova om de tweede en derde plaats.
Maar aanstaande vrijdag is er eerst
het eindexamen, de week daarop
wordt de slotronde van de jeugdschaakcompetitie gespeeld.

Wedstrijdturnen sv Omnia 2000

Zilver voor Liza op NK

Kampeerweekend voor jeugd
Aalsmeer - De Olympische spelen
in Aalsmeer en wel in zwembad de
Waterlelie van 20 tot en met 23 juni
a.s. voor kinderen van 6 tot en met
12 jaar met een zwemdiploma. Het
bekende Kampeerweekend, georganiseerd door vrijwilligers van zsc
Oceanus heeft dit jaar de Olympische spelen als thema. De deelnemers worden vrijdag avond verwacht bij de openingsceremonie
en als ze zondagmiddag na het doven van het Olympisch Vuur weer
naar huis gaan hebben ze heel veel
plezier gehad in o.a. zwemmen, een
tienkamp, een nachtspel, slapen in

tenten, naar de sporthal en nog veel
meer sportieve ontmoetingen. De
strijd om de medailles loopt als een
rode draad door heel het weekend
en elke leeftijdsgroep heeft evenveel kans om te winnen. Maar voorop staat het plezier in sport en spel
met elkaar. Zon of regen, niets houd
je tegen in de sportieve ontmoetingen. Wil je een leuk weekend met je
vrienden en/of vriendinnen. Geef je
dan op bij de kassa van zwembad
de Waterlelie. De kosten zijn 35 euro en informatie kun je krijgen bij de
werkgroep Kampeerweekend, tel.
0297-326078 of tel; 0252-676030.

tatie uit een deelnemersveld van 8
meisjes! Bij de klasse juvenile beginner viel Chris van Dijk wederom
in de prijzen, zij werd tweede met
een punten aantal van 64.7! In de
categorie Senior beginner was het
de beurt aan Wendy van Klingeren
om het podium te bestijgen, zij eindigde als derde met 65.5 punten.
Vervolgens waren de meisjes van
het peewee team aan de beurt. Zij
waren weer gegroeid met hun optreden ten opzichte van de vorige
wedstrijd.
Ze behaalden dan ook een eerste
plaats met 59.1 punten! Het large
team met 10 meisjes in de categorie preteen beginner liet een goede
show zien met weinig puntenaftrek.
Zij eindigden op de derde plaats
met 56.2 punten.
Het laatste onderdeel was het Pompon team. Gelukkig kon Wendy de
geblesseerde Shauney vervangen
en hoefde er niet veel aangepast te
worden in de show. Het zag er erg
goed uit, zij hebben dan ook de welverdiende eerste prijs behaald met
63.5 punten! Nieuwsgierig geworden?
Het team presenteert een Pomponshow tijdens de verenigingsmiddag
bij Blooming on Tour op zaterdagmiddag 21 juni op het festival terrein aan de Middenweg!
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Je bent van harte welkom
op zaterdagochtend in de gymzaal
aan de Willem Alexanderstraat in
Oost.
Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de productgroep coördinator Linda Nederstigt 06-16108319 of
per e-mail twirlen@svomnia.nl of
het sportpunt van SV Omnia via email sportpunt@svomnia.nl.

Foto van links naar rechts. Achter: Joshka, Yosra, Tiffany, Shauney en Willemijn.
Midden: Solenne, Isabel, Wendy, Rachelle, Amber en Ivanka. Voor: Yvanka, Selina, Chris, Ramona en Kim.

Mini-voetbal fairplay
beker voor De Hoeksteen

Van links naar rechts: Trainster Irene Beijnvoort-Neve, medaillewinnares Liza
Tichelaar en trainer Frank Beijnvoort.

Olympische Spelen in Aalsmeer

Aalsmeer - Zaterdag 24 mei jl.
was de tweede wedstrijd van het
jaar voor de twirlsters van SV Omnia 2000.
De vereniging The Flowerstars nam
dit keer de organisatie voor haar rekening in sporthal De Vosse te Hillegom. Het programma startte al om
9.15 uur. De eerste soliste Tiffany
Zandvliet was eerder aan de beurt
dan verwacht.
Ze was nogal overdonderd en daardoor ging haar Solo twirling op verplichte muziek niet helemaal zoals
ze verwacht had.
Uitendelijk haalde ze hiermee toch
nog een tweede plaats met 61.9
punten! In verband met een enkelblessure van Shauney kon het duo
optreden van de zusjes van Ree
geen doorgang vinden. Het andere duo Ramona Ezink en Solenne Köhler hadden een zeer goede show, verliep zeer synchroon.
Zij behaalden dan ook een welverdiende tweede plaats met 60.7 punten. Daarna was het onderdeel basicstrut aan de beurt.
Bijna alle meiden deden mee, en
kregen soms aanwijzingen van de
jury, maar lieten zich daardoor niet
van de wijs brengen. Ook hierbij waren de twirlsters van Omnia
zeer succesvol. Bij de peewee klasse eindigde Kim Nederstigt op een
eerste plaats met 8.6 punten. En bij
de iets oudere klasse juvenile was
Chris van Dijk de beste met een uitstekend hoge score 9.0! Beide meisjes plaatsten zich hier voor het NK
twirlen.
Vervolgens waren alle solo dance
twirls aan de beurt. Ook bij dit onderdeel zijn er medailles binnengehaald. Bij de peewee beginners was
Selina Kok derde geworden met
63.4 punten. Een zeer goede pres-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werden in het Brabantse Reusel de
Nederlandse Kampioenschappen
toestelturnen voor de tweede divisie
gehouden. Namens sv Omnia hadden Susanne Tolen en Liza Tichelaar zich geplaatst voor de nationale titelstrijd. Met een zilveren medaille voor Liza was het een succesvolle dag.
Susanne Tolen komt uit in de categorie jeugd. Zij moest haar wedstrijd beginnen op het onderdeel
balk. Dat is voor veel turnsters niet
prettig en daar kwam bij dat Susanne haar zenuwen niet helemaal onder controle had en daardoor al snel
van de balk viel. Gelukkig turnde zij
haar oefening verder goed uit. Verlost van de wedstrijdspanning liet
Susanne een goede vrije oefening
zien en een perfecte overslag met
hele draai bij het onderdeel sprong.
Die was goed voor de tweede toestelscore. Met een ruim geturnde
brugoefening besloot Susanne haar
NK met een vijftiende plaats. De
verschillen waren zeer klein, want
zonder val van de balk was zij medaillekandidaat geweest.

Juniorturnster Liza Tichelaar was tijdens de halve finale gedeeld eerste geworden en had daardoor grote kans op het winnen van een medaille. Ook zij startte haar wedstrijd
op het onderdeel balk. Met een
strak en in hoog tempo geturnde
oefening imponeerde zij haar concurrenten en de jury. Naar achteraf bleek was het de hoogste toestelscore. Geconcentreerd en gedreven
turnde zij een prima vrije oefening.
De laatste weken was er hard gewerkt aan het verbeteren van haar
uitgangswaarde. En met succes
want zij besloot haar oefening met
een gehurkte schroefsalto voorover.
Een huizenhoge tsukahara leverde
haar weer de beste toestelscore op.
Tenslotte moest Liza nog haar minst
goede onderdeel, de brug, turnen.
Maar ook hier haar beste oefening
van het seizoen. Hoewel haar voorsprong op nummer drie slechts
0,066 van een punt bedroeg dacht
niemand meer aan de bloedstollende laatste toestelronde toen Liza op
het erepodium stond. Met een perfect geturnde NK wedstrijd pakte zij
terecht een zilveren medaille.

Aalsmeer - Afgelopen week, van
maandag 19 tot en met vrijdag 23
mei, organiseerde Voetbal Vereniging Aalsmeer het mini school voetbal toernooi.
Dankzij de goede organisatie en
het geweldige weer is het een fantastisch toernooi geworden. Tien
Aalsmeerse- en Kudelst aar t se
scholen deden met totaal 122 teams
mee.
Burgemeester Pieter Litjens, had
dit jaar voor de eerste keer de fairplay beker beschikbaar gesteld. De
scheidsrechters die tijdens het toernooi de wedstrijden leiden kregen
de opdracht om de teams te beoordelen.
Zo werd er gelet op de kinderen, hoe
ze met elkaar omgingen. Wat waren

de reacties langs de kant? Hoe was
het gedrag tegen de scheidsrechter
en nog enkele kritische noten. Elke
wedstrijd kon het team maximaal 10
punten halen.
Enkele wedstrijden eindigden, volgens de scheidsrechters, met een
nul. Dat was dus heel slecht. Alle
ruim 350 wedstrijden werden bij elkaar opgeteld en vervolgens werd
het gemiddelde genomen.
Dat de standen erg dicht bij elkaar
zouden liggen, was duidelijk. Maar
uiteindelijk was het de Hoeksteen
die op de laatste dag net die puntjes
meer pakte om met deze mooie beker terug naar school te gaan. Wethouder Jaap Overbeek was aanwezig om de beker namens de burgemeester uit te reiken.
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Zaterdag weer in Proosdijhalcafé
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Meiden Antonius groep 4
kampioen voetballen!

Damian en Tim winnen
jeugddarttoernooi
Kudelstaart - Om in een vakantie
een jeugdtoernooi te houden is in de
toekomst geen optie meer. Op zaterdagmiddag 26 april kwamen slechts
vier spelertjes naar de Proosdijhal
om te komen darten. Twee pupillen
en twee aspiranten. Toch is de organisatie er in geslaagd om deze kinderen te laten darten. In een poule
bij elkaar, spelend voor hun punten,
werd er extra aandacht geschonken
aan het tellen en afwerpen van de
darts, want bij sommigen wilde dit
nog niet erg lukken.
Men vond dit heel leuk dat er op een
andere manier naar gekeken werd.
Tellen is één van de belangrijkste
factoren in het darten, weten welke triplle of single getal, voor je met
en dartspijl het finishgetal gooit. De
pupillen zijn hiermee in hun voordeel, want zij gooien een enkel ge-

tal. De aspiranten moeten op een
dubbel (buitenste rand) werpen, en
daar zijn meer pogingen voor nodig
of niet als je goed bent.
Na zo’n twee uur gedart te hebben
was de uitslag:
Pupillen: 1e Damian Idzerda en 2e
Joerie Olij.
Aspiranten: 1e Tim v.d. Poel en 2e
Ruben Groot.
Het eerstvolgend jeugdtoernooi is
aanstaande zaterdagmiddag 31 mei
in sportcafé de Proosdijhal. De aanvang is 14.00 uur en deelname kost
1 euro per persoon. Zowel pupillen
(8-10 jaar), aspiranten (11-13 jaar)
en junioren (14-17 jaar) zijn van harte welkom. De organisatie is in handen van Pim Weberink. Informatie:
tel. 0297-327823 of 06-24504321. Email: www.whermanns2@kpnplanet.nl.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
mochten de meisjes van de groepen
4a en b voor de eerste keer deelnemen aan het Aalsmeerse Schoolvoetbaltoernooi. Bij VVA stonden de
acht meiden te trappelen om te beginnen. Aangemoedigd door ouders, de juffen en meesters werd het
veld betreden. De eerste wedstrijd
werd er nog gelijk gespeeld, maar
de overige drie wedstrijden werden gewonnen. De meiden gingen
steeds feller spelen, scoorden va-

Topmodellen in Kudelstaart
Kudelstaart - Woensdag 21 mei
werd alweer de laatste meidenmiddag van dit schooljaar georganiseerd opDe Binding Zolder in Kudelstaart. Ook dit afgelopen schooljaar werd er elke laatste woensdagmiddag van de maand een meidenmiddag georganiseerd voor tienermeiden vanaf 10 jaar. Elke woensdagmiddag had weer een ander
thema: van je eigen kleding pimpen
tot zeep maken. Elke keer weer met
heel veel gegiechel, zoals tienermeiden dat heel goed kunnen. De
laatste keer stond in het teken van
‘voor 1 dag fotomodel’. Een gezellige groep meiden had zich om 14.00
uur verzameld op De Binding Zolder
met allemaal leuke kledingsetjes.
Eerst werd er aandacht besteed aan
het haar en de make up voor de
eerste fotoshoot. Krul- en stijltan-

gen werden uit de kast gehaald, lipgloss en mascara werden zorgvuldig opgebracht. De meiden mochten zelf bedenken waar ze de foto’s
wilden maken. Er werd druk overlegd en gegiecheld. Na de eerste
ronde werd er naar boven gesneld
om het tweede kledingsetje aan te
trekken en het haar en de make up
werd weer aangepast. Het was een
zeer gezellige en geslaagde middag
en het resultaat mocht er best zijn.
Kudelstaart heeft er weer een aantal topmodellen bij! Voor meer informatie over de activiteiten op De
Binding Zolder kunt contact opgenomen worden met Kim Verschueren via kim@debinding.nl of telefonisch via 0297-892091 (dinsdag- en
vrijdagmiddag tussen 13.30 en 18.00
uur). Ook kan een kijkje genomen
worden op www.debinding.nl

Peuterzaal ’t Roefje viert feest
Rijsenhout - Na een paar weken
van voorbereiding is woensdag 21
mei eindelijk het verjaardagfeest van
de beer gevierd op peuterspeelzaal
’t Roefje. De beer was al een paar
weken in het zonnetje gezet vanwege zijn verjaardag, maar nu was dan
toch het echte feest aangebroken.
Het speelplein was vrolijk versierd
met vlaggetjes zodat men kon zien
dat er een feestje was. Een vrolijk
naamkaartje in de vorm van een ijsje kregen de kinderen opgespeld en
daarna konden ze allerlei spelletjes
gaan doen. De langste rij stond bij
de schminktafel, want daar waren
de kinderen wel voor te vinden. Ook
konden ze spijker slaan, blik gooien, was ophangen en visjes vangen.
Ook de glijbaan in de zandbak werd
goed bezocht, want dat komt niet

vaak voor dat deze in de zandbak
staat. Tussen de spelletjes door konden de jongens en meisjes genieten van een bekertje drinken en een
lekker snoepje. Halverwege de ochtend kregen de kinderen een bekertje chips en werd naar een poppenkastvoorstelling van Fritsje Duikelaar gekeken. Toen de voorstelling
afgelopen was, gingen de kinderen
nog even naar buiten en kregen ze
zittend op de zandbakrand een perenijsje. Om half twaalf was de ochtend alweer voorbij en werden de
feestgangertjes weer opgehaald.
Bij het afscheid kregen ze een mooi
vrolijk gekleurde windmolen mee
naar huis. Mede door de hulp van
de ouders van de oudercommissie
en het prachtige weer was het een
heel geslaagde ochtend.

Aalsmeer - Op zondag 1 juni organiseert voetbalvereniging RKAV een
open dag voor jongens en meisjes
van 4 tot en met 12 jaar. De voetbalvereniging uit de Hornmeer wil door
middel van deze dag nieuwe talenten werven. In de ochtend kunnen
de kinderen allerlei spelletjes doen,
die in het teken van voetbal staan.
Zo zal er een springkussen zijn en
een opblaasbare panna knock-out
kooi. Ook kunnen er penalty’s worden geschoten op een keeper uit de
selectie van RKAV. De beste van de
dag wordt beloond met een mooie
prijs. Het ochtendgedeelte start om
10.00 uur en is om 12.00 uur afgelopen.

Voor het ochtendgedeelte hoeven
de jongens en meisjes zich niet
vooraf in te schrijven en deelname is
gratis. Kom aanstaande zondagochtend naar het sportpark van RKAV
aan de Beethovenlaan en doe gezellig mee.
In de middag wordt er een klein
toernooi georganiseerd voor basisschool- kinderen van groep 1 tot en
met 6. De kinderen konden zich voor
dit toernooi inschrijven via hun eigen
school. Alle scholen in Aalsmeer en
Kudelstaart, op een enkele na, hebben gehoor gegeven aan dit sportieve initiatief en komen met leerlingen zondag naar RKAV. De inschrijving hiervoor is gesloten

De Brug naar geitenboerderij
Aalsmeer - Donderdag 22 mei
hebben de leerlingen van groep 4
van basisschool de Brug een uitstapje gemaakt naar de geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Regenkleding en laarzen konden thuis
gelaten worden, want het was een
prachtige zonnige dag. Veel kinderen zijn er al eens geweest, maar
nu kregen de jongens en meisjes
een blik achter de schermen en ze
moesten hun handen uit de mouwen steken. Na ontvangst werd uitleg gegeven over de melkmachine, zijn de kinderen bij de afdeling geweest waar geitenkaas gemaakt wordt en hebben ze geleerd
over stremsel, wrongel en wei. De
meisjes en jongens mochten stro
uitschudden in de hokken, en zijn
bij de geiten geweest die in de wei-

de stonden. De geiten mochten de
Brug-kids borstelen en zekregen les
over ‘hoe je een geit moet melken’.
Natuurlijk mochten de kinderen het
allemaal een keer proberen. Sommige kinderen vonden het best spannend. Na het melken werd richting kippen gelopen. De jongens en
meisjes kregen allemaal wat voer en
de kippen pikten dat zo uit je handen. Tenslotte hebben ze geholpen
met eieren zoeken en deze moet je
dan natuurlijk niet in je broekzak
stoppen voordat je naar de speeltuin gaat. De ochtend vloog voorbij en voor de groep het wist moest
de terugreis naar Aalsmeer alweer
gemaakt worden. De leerzame ochtend werd besloten met een heerlijk
ijsje. De kinderen waren enthousiast
over dit uitstapje.

Open huis alle (oud)leerlingen

‘De Brug’ neemt afscheid
met fancy fair en veiling

Podiumplaatsen voor leerlingen
van obs De Zevensprong
Rijsenhout - Woensdag 21 mei
hebben leerlingen van groep 4, 5
en 6 van obs De Zevensprong, na
wekenlang trainen, meegedaan aan
het peanutbaltoernooi in NieuwVennep. Dit toernooi werd georganiseerd voor alle basisscholen in de
Haarlemmermeer. De Zevensprong

ker en kregen zichtbaar meer schrik
in hun spel. Met telkens een andere keeper werd de finale gehaald. Er
moest tegen de Jozefschool worden
gestreden om de eerste prijs. Het
werd 4-0 voor de Antoniusschool.
De eerste beker in dit schoolvoetbaltoernooi was verdiend! Een prima
prestatie van Suus, Eliane, Eva, Marylène, Evy, Ilse, Jara en Julia en natuurlijk hun coaches en begeleiders.
Het winnen van de beker is gevierd
met patat en een flesje sportdrank.

De meiden van Antonius-4 met de beker en de herinneringsplaatjes.

Open dag bij RKAV voor
jongens en meisjes

Meidenmiddag op Binding Zolder
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speelde mee met twee teams. Een
enorme sportieve middag waarin flink strijd is geleverd. Onder andere was obs Merlijn een geduchte tegenstander. Uiteindelijk is het
Zevensprong team 1 op de tweede
plaats geëindigd en Zevensprong
team 2 op de derde plaats.

Kinderen maken kunst
tijdens KudelKunst Route
Kudelstaart - Afgelopen weekend
werd er door de Stichting KudelKunst de KudelKunst Route georganiseerd. Op diverse locaties in Kudelstaart toonden diverse kunstenaars hun werk. In het Dorpshuis
was een overzichtstentoonstelling
van alle deelnemers en kleine kunstenaars mochten hier aan het werk.
De Binding Zolder had voor de kleine kunstenaars allerlei materiaal liggen, waar ze zich creatief mee kon-

den uitleven. Zo kon de kunstenaars
in spé hun eigen zonneklep maken
of een eigen stripfiguur tekenen.
Heel speciaal was het grote schilderij, waar iedereen een stukje op kon
beschilderen. Aan het einde van de
middag was een prachtig en kleurvol schilderij het resultaat.
Binnenkort zal Stichting KudelKunst
samen met de Stichting de Binding
dit schilderij aanbieden aan de burgemeester.

Aalsmeer - Het einde van dit
schooljaar betekent voor basisschool De Brug ook een einde aan
de periode dat er in het schoolgebouw aan de Machineweg lesgegeven wordt. Na de zomervakantie verhuist De Brug naar de nieuwe
brede school De Mikado in NieuwOosteinde. De basisschool wil dit
niet zomaar voorbij laten gaan en
daarom wordt op woensdag 25 juni alle leerlingen en oud-leerlingen de kans gegeven om afscheid
te nemen van het gebouw, waarin
De Brug sinds 1971 gehuisvest was.

Van 16.00 tot 20.00 uur zijn de deuren van de school geopend. De kinderen verkopen spulletjes, zelfgemaakte werkjes en maken muziek.
Voor de ouders is er een dienstenveiling en tevens zullen meubels en
materialen die niet mee verhuizen
verkocht worden. Op de fancy fair/
dienstenveiling word ook aan de inwendige mens gedacht; er zullen
hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn.
De opbrengst is bedoeld voor de
aankleding van het nieuwe schoolplein van de eigen school op de Mikado.
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Multi triatleten presteren
in regenachtig Ter Aar

Afzwemmen zwemvaardigheid
I, II en III voor kinderen
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei is
er in zwembad de Waterlelie door
ZSC Oceanus afgezwommen voor
de zwemvaardigheid diploma’s I,
II en III. Het afzwemmen was verdeeld in twee delen. Het eerste uur
was gereserveerd voor alle zwemvaardigheid I zwemmers (41 deelnemers), het tweede uur mochten de
afzwemmers voor zwemvaardigheid
II (37 deelnemers) en III (14 deelnemers) te water. Zoals altijd wordt
er bij de afzwemgroepen begonnen
met het moeilijkste onderdeel, namelijk met kleren aan onder water
zwemmen door een zeil met een gat.
Bij ZWV I moet negen meter onder
water worden gezwommen, bij ZWV
II is dit twaalf meter en bij ZWV III
liefst 15 meter. Hierna moesten de
zwemmers nog een flink aantal banen zwemmen met kleren aan in
verschillende slagen. Nadat alle
natte kleren uitgedaan waren, ging
het afzwemfeest verder in badkleding. Ook nu moesten de kandidaten heel wat laten zien van verschillende zwemonderdelen. De zwemmers moesten buiten de normale zwemslagen ook nog zwemmen
en gooien met een bal (waterpolo),
elkaar uit het water trekken (reddend zwemmen), wrikken (schoonzwemmen), over vlotten klimmen en
er onderdoor zwemmen, hoekduik
naar de bodem maken, watertrappen en nog veel meer.
Tijdens de trainingen wordt hier
weliswaar goed op geoefend, maar
je moet het toch maar laten zien dat
je alle onderdelen goed beheerst tijdens het afzwemmen. Gelukkig is
alles goed gegaan en is iedereen
geslaagd. Met een diploma in de
hand gingen de trotse deelnemers
naar huis.
Voor ZWV I zijn geslaagd: Marloes
Wielart, Rosalie Buskermolen, Bram
Grootjans, Mike Engel, Jochem
Kintz, Sam Eveleens, Linn Arendse,
Anouck Ramdjanamsingh, Mariska Keizer, Dennis Jan Zethof, Giulia
Corsi, Amber Bellaart, Nathalie Griffioen, Rosa Ebbinge, Jurrien Bosman, Rositha Asselman, Lois Bosman, Jane Sommeling, Fleur van der
Wees, Daan Lanser, Nina van Mastwijk, Arienne Bouwman, Lotte Tolenaars, Iris Engel, Nir Elgad, Daniel
Shemesh, Daniel Krymchansky, Patricia Fransdonk, Fleur van Diemen,
Yara van den Burgt, Jasmin Aileen,
Pim Kaslander, Sophie van Dam,
Senne van Berkel, Amber Rademaker, Kalina van As, Sean van Koert,
Francisca Reed, Lia Darcy Price,
Vince van Toor, Ramon Koch.
ZWV II is uitgereikt aan: Dion van
den Heuvel, Lotte Zwolsman, Patricia Meulenbroek, Yarmo Timmer,
Ayesha Timmer, Amber Dekker,
Yves-Maurice Vork, Fabienne Vork,
Kim van den Brink, Emma Lenting,
Mitchell Gonesh, Sebastian van der
Born, Tijn de Boer, Kim Zuiver, Dennis Weening, Olaf van der Zwaard,
Tess Pagano Mirani, Aicha Croes,
Pelle Stiekel, Luca Ebbinge, Isaa
Ebbinge, Anouk van Noord, Celesta Esmeralda Tas, Danielle van der
Kooij, Demi Kliffen, Aage Vermeeren,
Anouk van der Meer, Daan Sommeling, Ruben van Vierzen, Anouk Stevens, Judith Pruissen, Esmee Suyk,
Laurie van der Horst, Floris van der
Steen, Rianne de Rijk, Nick ’t Hoen,
Vinz Boer
En ZWV III is behaald door: Merel
Konst, Annebel Hendrix, Bart Hendrix, Ilse Beentjes, Joran de Jong,

Christiaan Jansen, Cheryl Zethof,
Kimberly van der Kooij, Ruben Griffioen, Dana Bosman, Bart Sommeling, Myrthe van Vierzen, Roan van
Bakel, Robert van der Horst.
Zwemvaardigheid masters
Op 18 mei ’s ochtends vroeg was het
de beurt aan de masters (volwassenen) om af te zwemmen voor het diploma zwemvaardigheid. Oceanus
heeft een grote groep masters (volwassenen) in verschillende niveau’s,
van beginnend tot gevorderd. Er zijn
verschillende trainingsuren verspreid over de hele week, zowel ’s
ochtends als ’s avonds. De eisen zijn
gelijk als bij de kinderen alleen is het
gebleken dat onderdelen die voor
de kinderen makkelijk juist voor de
masters moeilijk zijn. Zo is onderwater zwemmen voor de masters geen
probleem, een duik en ze zitten al
bijna op de afstand die gezwommen
moet worden. Ook de zwemslagen
zijn voor de masters geen probleem,
maar de extra oefeningen leverden
toch de nodige zweetdruppeltjes op.
Bijvoorbeeld over een vlot klimmen,
door een hoepel zwemmen en koprollen maken zijn voor masters een
groter probleem dan voor de kinderen. Toch was ook dit feest een
groot succes, het was heel gezellig
en is iedereen geslaagd.
ZWV I: Erwin Vork, Erwin Sommeling, Wytske Hupkes, Harm van Erp,
Albert Hingstman, Edward van Vierzen, Wilma Spaargaren, Elma Ebbinge, Yevgeny Krymchansky, Bea Reglink, Corry Regelink.
ZWV II: Nicky van der Kooij, Richard
Catoire, Hans van der Meer, Carla
van der Zwaard, Anita Terlouw, Sandra Buffing, Karin Helling, Louise
Croes.
ZWV III: Ingrid de Mercado, Aaron de Mercado, Marike Wegbrans,
Marc Wegbrans, Jan Weijers, Carl
Knelange, Monique Pimmelaar, Saskia ten Cate,
Afzwemmen Goudvis
Voor de zwemmertjes die nog niet
toe zijn aan zwemvaardigheid is
er dinsdag 20 mei afgezwommen
voor het Diploma Goudvis. Diploma Goudvis is een Oceanus diploma. Bij dit afzwemmen kunnen de
zwemmertjes laten zien wat ze allemaal geleerd hebben tijdens de training. Dit betreft natuurlijk de zwemslagen en het duiken, maar ook onderwater zwemmen, springen door
en over een band en zwemmen met
een plankje komen aan de orde. Zeker voor de beginnende zwemmers
ging het niet allemaal even gemakkelijk. Maar alle zwemmers deden
hun uiterste best om alle onderdelen zo goed mogelijk uit te voeren.
En dit is gelukt want iedereen is geslaagd.
De geslaagden zijn:
Matthijs Maarsen, Jens van Bakel,
Lars Keijzer, Jeremey Bosman, Skip
Weischer, Stand v.d Woestijne, Jochem Geschiere, Niels Plooij, Noah
Pascal van Welbergen, Manon Visser, Jasmijn Timmer, Rijk Lanser, Jodi van Mastwijk, Daan Muilwijk, Namane Hicham, Ruben Maat, Finn
Vos, Kim Zekveld, Famke Timmerman, Niels van den Brugt, Michael
Aileen, Luna de Ruiter, Bram Kaslander, Tessa Oosterbeek, Amina Zarioh, Asmaa Zarioh, Yrsa Rademaker,
Danique Oost, Fleur Meijer, Marit v/
d Linde, Joy van Leeuwen, Bram Nel,
Marnix Dirx en Justin Heijsteeg.

Veldkorfbalwedstrijd VZOD tegen DSO

Zwaar bevochten punten
naar Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
onder een stralend zonnetje en belangstelling van aardig wat meegereisde supporters moest de hoofdformatie van VZOD/ Victory onder
leiding van Wim Schaap naar Alkmaar. DSO, de ploeg die in de zaal
VZOD had uitgeschakeld voor het
kampioenschap, stond nu weer op
het programma, maar nu buiten op
het veld. Was de formatie van Wim
Schaap gebrand op een overwinning of liet men zich weer naar de
slachtbank leiden? Om eerlijk te zijn
leek het er in de eerste helft op dat
DSO VZOD/ Victory weer in de tang
had. Telkens als VZOD scoorde was
het in dezelfde minuut dat de bal
het vak uitging alweer raak, maar
dan voor DSO. Dit ging zo door tot
6-6. Telkens nam VZOD/ Victory een
voorsprong en na het uitnemen van
de bal was het dus DSO die telkens
gelijk maakte. Hierna kwam DSO
voor het eerst aan de leiding, maar
was het nu VZOD die gelijk kon maken, maar de ruststand was 9-8 in
het voordeel van DSO. Zeven van de
negen doelpunten van DSO werden
direct gemaakt nadat VZOD/ Victory had gescoord. Hier lag dan ook
het grootste probleem van de eerste helft,
VZOD verdedigde niet geconcentreerd genoeg, iets wat ze in de rust
werd duidelijk gemaakt. In de tweede helft stond er een ander VZOD/
Victory tussen de lijnen, beter geconcentreerd en minder kansen
weggevend. Na 10 minuten in de

tweede helft werd Dorien van Leeuwen gewisseld en kwam Eline Ruessink in het veld, die ook nog eens
een belangrijk doelpunt voor haar
rekening nam 11-14. Na een botsing kwam ook Maurice Klop binnen de lijnen voor Marcel van Soest,
die wel heel bleek zag toen hij het
veld uitging. Nadat VZOD/ Victory
in de tweede helft uit het startblok
kwam, heeft DSO nog 1 maal van
een voorsprong mogen genieten
10-9, maar toen was het ook echt
gedaan met de ambities van DSO
en kon VZOD de nare smaak van
uit de zaal met een mooie overwinning weg spoelen. Eindstand 14-17.
Een blije coach sprak na afloop van
een sterke tweede helft, maar een
te slappe verdediging in de eerste
helft. Feit blijft wel dat VZOD nog
steeds mee blijft doen om het kampioenschap. Zaterdag speelt VZOD/
Victory tegen DKV uit IJmuiden om
15.30 uur. Doelpuntenmakers, Martijn Vervark 5x, Bertus Buijs en Willem Mast ieder 3x, Donja Passies 2x,
Marcel van Soest, Maaike Heil, Dorien van Leeuwen en Eline Ruessink
ieder 1x.
Alle uitslagen van dit weekend:
DSO (A) 1-VZOD 1: 14-17. Velocitas 2-VZOD 2: 15-9. VZOD 4-Fiducia 4: 15-5. TOP (S) A3-VZOD A1: 98. VZOD B1-Nieuw Flora B2: 13- 4.
OKV C1-VZOD C1: 2-4. VZOD D1TOP (S) D3: 11-5. Roda D2-VZOD
D2: 8-7. KIOS (N) E2-VZOD E1: 41. ESDO F1-VZOD F2: 0-4. Velocitas
F4-VZOD F3: 1-5.

John Buis (links) en Ben Blokhuizen gaan uitmaken wie kampioen wordt bij
Poel’s Eye.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

160 Finish voor André Keyzer
Kudelstaart - 160 Finish voor André
Keyzer luidt de titel van dit verslag.
Niet voor niets krijgt deze prestatie
een eervolle vermelding. 160 is een
erg hoge finish. André Keyzer deed
het en claimde hiermee de fles Scone bier, die zoals gebruikelijk bestemd is voor degene die de hoogste
finish gooit. Bij de dames is er een
flesje rosé te winnen voor het gooien van de hoogste finish. Op vrijdag
16 mei was deze fles voor Marieke
van Zanten. Zij gooide 90 uit. Met
nog twee avonden voor de boeg nadert de ontknoping van de ‘competitie’ met rasse schreden. Competitie is in deze relatief want Poel’s Eye
is immers geen besloten club. Iedereen vanaf 15 jaar mag meedoen en
een lidmaatschap is niet nodig. Toch
word er een ranking bijgehouden
en hier is de laatste weken al veel
over gezegd en geschreven. Toch in
dit verslag een laatste update, want
het is ongemeen spannend bovenin.
Voor het laatste toernooi stond ‘The
Mystery Man’ John Buis aan kop
met slecht één punt voorsprong op
‘Big Ben’ Ben Blokhuizen. John Buis
wist op 16 mei de finale van het beloften schema te winnen van Dennis v/d Broeck. John Buis in het beloften schema is opmerkelijk, maar
niet langer uniek. Feit dat één van
de koplopers hier tot twee maal toe
terecht kwam, zegt alles over het niveau bij de Poel’s Eye toernooien.
John Buis wist zich dus niet voor
de winnaarsronde te plaatsen. Het
bijltje erbij neer gooien komt echter niet in zijn vocabulaire voor. Hij
wist knap het beloften schema op
zijn naam te schrijven en verdiende

hiermee 6 punten.
Ben Blokhuizen daarentegen haalde wel de winnaarsronde en haalde zelfs de halve finale. Hierin werd
hij gestopt door latere winnaar Perry Noordermeer. Maar 9 belangrijke
punten voor Ben waren een feit. Dit
betekent dus dat Ben momenteel
koploper is met twee punten voorsprong op John Buis. Spannend is
een understatement. Het kampioenschap zal in de laatste twee avonden op vrijdag 30 mei en op vrijdag
13 juni worden beslist. Als u denkt
dat John en Ben kemphanen zijn die
recht tegenover elkaar staan heeft u
het mis. Uiterst sportief gedrag kenmerkt beide heren en om deze reden is het kampioenscha hen beide gegund. Standen op dit moment.
Heren: 1. Ben Blokhuizen 112 punten 2. John Buis 110 punten 3. Floortje van Zanten 92 punten 4. Mimoun
Haouli 90 punten Danny Zorn 90
punten 6. Dennis Meijer 87 punten
7. Tim Maas 80 punten 8. René Kruit
79 punten 9. Christopher Brouwer
76 punten 10. Bas Aupers 73 punten. Dames: 1. Margreet Nijp 146
punten 2. Marieke van Zanten 106
punten 3. Petra Olijerhoek 93 punten 4. Jolanda Heysteeg 91 punten 5. Ireen van Graas 90 punten
6. Louise Jurka 76 punten 7. Corina
Monsees 64 punten 8. Henny Taal
61 punten 9. Daisy den Hollander
60 punten 10. Angelique Maarse 59
punten. De volgende speelavond is
op vrijdag 30 mei in het Dorpshuis.
Inschrijving sluit om 19.45 uur en
het darten is voor iedereen vanaf 15
jaar. Kom op tijd dit voorkomt teleurstellingen. Deelname kost 3 euro.

Aalsmeer - Het was niet de beste dag voor een triatlon. Toch stonden afgelopen zondag maar liefst
twaalf leden van het Oceanus/Multi
Supplies Triathlon Team aan de start
van de triatlon in Ter Aar. Frans van
Heteren uit Aalsmeer werd tweede
op de kwart en Annika Fangmann
uit De Hoef won de achtste triatlon
bij de dames. De deelnemers aan
de triatlon moesten vroeg hun bed
uit. Al om acht uur ’s ochtends was
de start van de eerste serie van de
kwarttriatlon met 1 kilometer zwemmen in het zwembad. Misschien
hadden de triatleten zich liever bedacht bij het zien van het sombere weer. De leden van het Multi Triathlon Team dachten daar niet aan.
Weer of geen weer: het moest maar
gebeuren. Het weer zorgde voor een
glibberig fietsparkoers met daardoor
ook veel lekke banden en veel koude
gezichten met blauwe lippen. Frans
van Heteren kon als eerste Multi de
warmte opzoeken bij de finish na 1
uur en 50 minuten. Hij finishte als
tweede overall en won daarbij in de
categorie Heren 40. In diezelfde categorie werd Tonny Blom uit Haar-

lem tweede. Achter hen finishte Jan
van Heteren in 1 uur en 58 minuten.
Fokko Timmermans maakte in Ter
Aar zijn debuut op de kwartafstand
(1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen).
Ondanks het mindere weer deed
hij het erg goed. Vooral zijn zwemtijd van 15.26 minuten maakte indruk. Bart van Montfoort had minder geluk in Ter Aar. Hij behoorde
tot de vele deelnemers met een lekke band, maar met een ander bandje om de velg reed hij weer door. Hij
volbracht de wedstrijd net als Diana van Diemen, Josta Bolhuis en
Hans de Groot. Op de achtste triatlon (500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen)
was Annika Fangmann de snelste
dame. Voor het Multi Triatlon Team
finishte Leo van ’t Hul, Henk van
Laar en Fred Gorter ook op deze afstand. De eindtijden van de deelnemers op beide afstanden waren nog
niet bekend bij de organisatie. Op
een regenachtige dag als afgelopen
zondag was finishen en een warme
douche ook veel belangrijker dan
een goede tijd.

Annika Fangmann bij mooier weer. Foto: Venitia Berk.

Joran Donkers overtuigend
snelschaakkampioen
Aalsmeer - Met overtuiging heeft
Joran Donkers afgelopen vrijdag het
Open Snelschaakkampioenschap
van Aalsmeer op zijn naam geschreven. In 10 ronden wist hij 9 punten
bij elkaar te spelen. Alleen Christopher Brookes was in staat van Joran te winnen. Chris op zijn beurt
kwam echter niet verder dan 7 punten en moest met het zilver genoegen nemen. Net als Peter Buis die
ook 7 punten scoorde, maar door
minder weerstandspunten derde
werd. Veelvoudig snelschaakkampioen Arie Spaargaren kwam dit jaar
niet op dreef en bleef steken in het
middenveld. Wel op dreef was Ron
Klinkhamer die menig topper wist te
verrassen en met 5 punten de beste
in de B groep werd. Beste huisschaker was Tom Schakel met 6 punten.
Prijs voor de beste ratingprestatie
ging naar Marco Hutters.
Zomercompetitie
Huis- en clubschakers die tijdens de
zomermaanden gezellig willen scha-

ken, kunnen terecht bij Schaakclub
Aalsmeer. Al vele jaren wordt in ‘t
Stommeerkwartier, gelegen aan de
Baccarastraat 15 , vanaf juni tot en
met de eerste week van september
een zomercompetitie gespeeld.
Iedereen speelt op de vrijdagavond
twee partijen, één keer met de witte stukken, één keer met zwart, met
een bedenktijd van maximaal 45
minuten per persoon per partij tegen een tegenstander van ongeveer gelijke sterkte. De aanvang is
steeds om 20.00 uur. Het is uiteraard niet verplicht om alle vrijdagavonden mee te doen, eens vrijblijvend één of enkele ronden meespelen mag ook. De eerste ronde van
de zomercompetitie van Schaakclub
Aalsmeer start dit jaar aanstaande vrijdagavond 30 mei. Iedereen
is van harte welkom, van beginner
tot meester, van jong tot oud, SCAlid of huisschaker of spelend bij een
andere schaakclub. Meer informatie is te vinden op www.schaakclubaalsmeer.nl.

Schaken

Derde plaats AAS 2 bij
finale LSB Beker
Aalsmeer - Het LSB-bekerteam
van Schaakclub AAS heeft de derde plaats bereikt bij de finale van de
Leidse schaakbond beker. De winst
ging uiteindelijk naar het team van
LSG. In de halve finale moest AAS
het opnemen tegen het team van
LSG, de andere halve finale ging
tussen Oegstgeest en de organiserende vereniging, Leithen. Deze competitie wordt verspeeld met
teams van vier personen, die elk
twee rapid partijen van drie kwartier
spelen. Na de eerste cyclus ging de
wedstrijd gelijk op, de 2-2 kwam tot
stand door overwinningen van Henk
Noordhoek en Peter Poncin, terwijl
Olaf Cliteur en Paul Karis hun partijen verloren zagen gaan. In de tweede cyclus kwam Peter vrij ver, maar
net niet ver genoeg in het eindspel
van loper tegen paard, derhalve was
de remise niet voldoende, Henk
scoorde een tweede overwinning,
maar Olaf en Paul moesten het punt
wederom aan de tegenstander laten. Hierdoor was LSG door met 4,5-

3,5. De andere finalist werd Leithen,
zodat AAS in de strijd om de derde plaats Oegstgeest tegenkwam.
Na de eerste cyclus was hierbij de
stand 3-1 voor de Azen, alleen Henk
Noordhoek dolf het onderspit. De
tweede cyclus ging daarbij lastiger,
Peter scoorde weer een punt, waarna het beslissende halfje door Olaf
werd binnengehaald. De partijen
van Henk en Paul gingen verloren
zodat ook deze wedstrijd in 4,5-3,5
eindigde. In de finale werd de einduitslag 4-4, maar LSG werd tot winnaar opgeroepen aan de hand van
de tie-break criteria. Schaakclub
AAS schaakt van begin september
tot eind mei op de vrijdagavond in
De Binding in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven van 19.00
tot 20.00 uur, daarna wordt tot 01.00
uur competitie gespeeld. Voor meer
informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of Henk
Noordhoek (secretaris), tel. 0297326143. Homepage: http://www.aas.
leisb.org.

Mantel kampioen bij
ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24
mei werd de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie afgesloten met de
22e en laatste wedstrijdavond van
het seizoen 2007/2008. Mantel Makelaars had voor aanvang van de
laatste speelronde drie punten (én
twaalf doelpunten) voorsprong op
SuperFly, de nummer twee van de
ranglijst. Het kampioenschap kon
de ploeg dus, afgelopen weekend
in sporthal de Bloemhof, nauwelijks
ontgaan. Mantel Makelaars won
het slotduel met 5-4 van Piller Sport
en eindigde de competitie met 55
punten uit twintig duels. Alleen het
team van The Underdog slaagde er
dit seizoen in om Mantel Makelaars
te verslaan. In de strijd om de tweede plaats passeerde Sportcafé de
MiDi’s het team van SuperFly in de
ranglijst (3-0). De wedstrijd tussen
Easy Beveiliging en Könst eindigde
in 8-3. LEMO versloeg Accon met 76 en DGL boekte een 10-4 zege tegen The Underdog. De Jet Set BV
was vrij voor speelronde 22. Na de
laatste wedstrijden volgde de prijsuitreiking in de kantine van Sportcafé de MiDi’s gevolgd met een feestavond voor alle deelnemers, publiek
en overige betrokkenen. Voorzitter Martin Ammerlaan en secreta-

ris Richard Piller reikten bekers uit
aan elke team terwijl de kampioen
de grote wisselbeker in ontvangst
mocht nemen. Tevens werden de
vaste scheidsrechters Klaas Boekel, Natasja van Loon, Peter Meyer, Mike van Miltenburg en Ronald
Stevens bedankt voor hun sportieve
inzet. Eindstand ZABO zaalvoetbalcompetitie 2007/2008: Mantel Makelaars 20-55, Sportcafé de MiDi’s
20-51, SuperFly 20-49, Piller Sport
20-40, De Jet Set BV 20-33, DGL
20-28, Easy Beveiliging 20-27, Accon 20-13, LEMO 20-13, The Underdog 20-11, Könst 20-6.
EK bij de MiDi‘s
De zomer zaalvoetbalcompetitie
gaat dit seizoen voor het eerst sinds
vele jaren niet door. De organisatie
heeft hiertoe besloten omdat de ZABO zaalvoetbalcompetitie doorliep
in de gehele maand mei. Daarnaast
heeft iedereen het in de maand juni druk met het volgen van de Europese Kampioenschappen voetbal
op de televisie. Alle EK-wedstrijden
worden live uitgezonden op het grote scherm in Sportcafé de MiDi’s en
uiteraard is de kantine van sporthal
de Bloemhof aan de Hornweg gratis
toegankelijk.

Zwangerschapspilates bij Omnia
Aalsmeer - SV Omnia 2000 geeft
zwangeren een unieke kans om fit
te blijven tijdens de zwangerschap
en wel door middel van specifieke
pilatesoefeningen.
In de les op maandagavond in de
Proosdijhal Kudelstaart zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom gerust eens
een proefles mee doen en ervaar
zelf hoe goed en ontspannend de
les is.
De les is speciaal ontwikkeld voor
vrouwen die zich actief, maar tegelijkertijd ontspannend willen voorbereiden op de zwangerschap en de
bevalling.
Al vanaf 12 weken kunnen vrouwen
meedoen tot week 40 zolang ze zich
goed voellen. De les bestaat uit een

aantal grondoefeningen, aangepast
aan elk trimester. Er wordt veel aandacht besteed aan lichaamshouding, ademhaling en de bekkenbodem, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook ontspanningsoefeningen. Voor de zomerwarmte kunnen
deelnemers intrede doen. Er worden voor de vakantie nog vier lessen gegeven.
In het nieuwe seizoen vanaf 13 augustus (na de schoolvakantie) wordt
zwangerschapspilates op woensdagavond voortgezet. De cursus
is op maandagavond van 18.30
tot 19.30 in de Proosdijhal te Kudelstaart en kost 28 euro.
Informatie is te verkrijgen via sportpunt@svomnia.nl, en 0297-322312
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Zwemwedstrijden

Voetbalclub volop in beweging

116 Medailles voor Oceanus
bij kringkampioenschappen
Aalsmeer - Twee weekeinden was
het Sloterparkbad in Amsterdam het
decor van de kringkampioenschappen zwemmen voor de kring Amsterdam het Gooi, waaronder ook
Oceanus hoort.
Het resultaat mocht er zijn: 116
medailles gingen mee terug naar
Aalsmeer en omstreken. Zowel bij
de meisjes/dames als bij de jongens/heren werden 21 rozen verdiend, dus 21 keer een gouden medaille en het kringkampioenschap.
Jeffrey Reijnders had daarin een
groot aandeel met maar liefst 10
gouden plakken.
Op zijn andere vier starts behaalde
hij zilveren medailles. Daarbij waren
7 NK limieten en 4 clubrecords (400
vrij, 100 en 200 school en 200 vlinder). Tweede gouddelver bij de jongens was Istvan Spaargaren met 8
plakken.
Ook hij kreeg voor iedere start een
medaille uitgereikt, want hij verdiende verder nog 3 zilveren en 2
bronzen plakken. Voor hem waren
er 6 NK limieten en 4 clubrecords
(50, 100 en 200 rug en 200 vlinder).
Drie keer goud was er voor Vincent
Moolhuijsen met daarnaast ook
voor hem veel ander eremetaal: 6
keer zilver en 3 keer brons en vier
NK limieten.
Twee zilver en drie brons was er
voor Max Galjaart, 2 zilver en een
brons voor Dennis Reijnders, terwijl
Stanley Moolhuijsen en Jos Vergeer
ieder een bronzen medaille veroverden op de 50 vrij sprint. De andere
jongens die meededen (Sven Driessen, Martijn de Mercado, Max Wegbrans, Michael van Amstel en Jeffrey van ’t Schip) behaalden weliswaar geen medailles, maar vrijwel
allemaal persoonlijke records en ze
hebben weer ervaring opgedaan op
een 50 meter baan. Trainer/coach
Ron Langelaan kwam op de korte
schoolslagafstanden dit keer te kort
voor de medailles. Hij werd vierde
en vijfde.
Bij de meisjes was Tamara Grove
met zeven gouden medailles uit zeven starts de grootverdiener. Daarbij
waren vier tijden snel genoeg voor
NK limieten en drie (50 vrij, 50 rug
en 200 rug) voor een nieuw clubrecord. Vier goud, drie zilver en twee
brons was er voor Kirsten Smit, Ilona Cats behaalde drie keer goud,
drie keer zilver en twee keer brons.
Ook drie keer goud was er voor Wyke Nieuwenhuizen, met daarbij twee
zilver en drie brons (op alle afstanden een medaille!), Tessa van der
Zwaard won twee keer goud op de

rugslagafstanden, daarnaast drie
keer zilver en drie keer brons (met
een clubrecord op de 50 vlinder) .
Goud was er ook voor Laura Badoux
op de 100 school met daarbij zilver
op de halve afstand (tevens NK limiet) en Artemis Kalemis op de 200
vlinder.
Ook zij kreeg voor iedere start een
medaille met nog twee keer zilver
en drie keer brons. De 200 school en
200 vlinder waren tevens goed voor
clubrecords, de100 vrij voor een NK
limiet.
Twee zilveren en zeven bronzen medailles waren er voor Chantal Grove, drie zilveren en een bronzen voor
Robin Pagano Mirani, twee zilveren en een bronzen voor Alissa Bus
op de schoolslagafstanden en vier
bronzen voor Robin Meester. Marieke Spitteler en Annette de Visser grepen net naast de medailles
met vierde plaatsen. Lisa de Jong,
Chloë van den Hoff en Angela Jongeneel deden voornamelijk ervaring
op en voor Marieke Weijers en Laura Staal was de concurrentie gewoon te groot om in de medailles te
kunnen vallen.

Ilona Cats.

Wyke Nieuwenhuizen.

Minioren
Ondertussen waren een aantal minioren naar Zoetermeer om daar
een wedstrijd te zwemmen. Wessel
de Jong zwom de eerste en de laatste afstand (200 wissel en 100 vlinder) en ging er twee keer met de
winst vandoor.
Jet Zwolsman werd derde op de 100
rug, net voor Michelle Meulenbroek.
Sander Kirillova en Bart Sommeling
zwommen naar plaats 5 en 6 op de
rugslag. Rick de Mercado zwom
de rugslag en de vrijeslag samen
met een jaar oudere jongens, maar
kwam in zijn eigen leeftijdsgroep tot
plaats 3 en 4. Fernando Moolhuijsen won de vrijeslag en werd tweede op de schoolslag. Jet werd vijfde
op de vrijeslag, Michelle zesde op
de schoolslag.
Bart zwom naar de derde plaats op
de vrijeslag, Sander werd zesde op
de korte vlinderslag. Ook voor deze zwemmers was dit een ervaringswedstrijd: een andere omgeving,
andere tegenstanders dan anders.
Komende zaterdag volgt nog een
laatste wedstrijd in eigen huis: de
sprintwedstrijden met alleen korte
afstanden.
In juni eindigt het zwembadseizoen
dan met alle Nederlandse Kampioenschappen en voor de minioren
de Speedo finales (kring en landelijk).

P.V. De Telegraaf

Duiven snel in Peronne
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei zijn
weer twee vluchten gevolgen door
de duiven. Voor Peronne waren 271
duiven ingekorfd. De snelste duif
was wederom van Cees van Vliet.
De gemiddelde snelheid bedroeg 66
kilometer per uur.
Dan was er ook nog een concours
vanuit Ablis. 115 Duiven bonden de
strijd aan met de stevige oostenwind. Glorieuze overwinnaar werd
de Comb. v. Leeuwen-v. Grieken met
een snelheid van 62 kilometer per
uur volbracht de winnende duif deze opdracht.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
5032 pnt
2. Lasbedrijf v. Vliet
4954 pnt
3. Oerlemans Confectie
4375 pnt

4. A.A. Sloopwerken
5. Bosman Kassenbouw

4082 pnt
3934 pnt

Uitslag Peronne
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Leeuwenv. Grieken. 3. D. Baars. 4. Comb. v.
Ackooy. 5. A.W. Kok. 6. J. Vijfhuizen. 7. G. v.d. Bergen. 8. A. v.d. Wie.
9. J. v. Duren. 10. R. Koers. 11. Comb.
Wiersma en zn. 12. Th. v.d. Wie. 13.
M. v. Wieringen. 14. M. de Block. 15.
C. Voshart.
Uitslag Ablis
1. Comb. v. Leeuwen-v. Grieken. 2.
Comb. Wiersma en zn. 3. Comb. v.
Ackooy. 4. J. v. Duren. 5. C. v. Vliet.
6. Hespe en Spook. 7. J. v. Dijk. 8. M.
de Block. 9. P. v.d. Meyden. 10. A.W.
Kok. 11. J. Kluinhaar en dr.

Verkorte beginnerscursus
Nordic Walking in Bos
Aalsmeer - In juni bestaat de mogelijkheid om mee te doen met een
verkorte beginnerscursus Nordic
Walking bij Amsterdam Sportief die
start op zaterdagochtend 7 juni in
het Amsterdamse Bos. Nordic Walking is het lopen met stokken (poles), waardoor het lopen intensiever
wordt. Bovendien ontlast het lopen
met de stokken uw heup- en kniegewrichten.
Nordic Walking is ideaal voor zowel de beginnende als de gevorderde sporter. Kom ervaren wat Nordic

Walking voor uitwerking heeft. Voor
stokken wordt gezorgd. Tevens krijgen deelnemers praktische tips over
het aanschaffen van goed materiaal.
De beginnerscursus Nordic Walking
bestaat vier lessen van anderhalf
uur op de zaterdagochtend.
De cursus wordt gegeven door Jos
van Oort, fysiotherapeut/manueeltherapeut en Nordic Walking trainer.
Voor informatie en opgave kan gebeld worden met 020-6974633 of
via www.amsterdamsportief.nl

Gezellige afsluitingen van
seizoen bij VV Aalsmeer

Mirjam de Koning zwemt
wereldrecord in Berlijn
Aalsmeer - Maandag 19 mei is
Mirjam de Koning met het Nederlands zwemteam voor minder validen vertrokken naar Berlijn voor
het International German Swimming
Championships 2008. Omdat Mirjam
nog aan het opknappen is van een
week ziekenhuis opname in april,
was de verwachting niet dat ze een
record zou zwemmen. Mirjam zwom
echter donderdagavond op de Berlijnse open wel een nieuw wereldrecord in de klasse S6. Na een vlakke,
goed ingedeelde race zwom zij, totaal onverwacht een nieuwe wereldtijd : 12.22.49.
Hiermee verpulverde Mirjam het
oude record. De 800 meter staat in
Beijing niet op het programma, echter in de tussentijd van de 400 meter liet Mirjam al zien, dat zij zichzelf
tot medaille-kandidaat kan bombarderen op deze afstand. Op vrijdag had Mirjam alleen de 50 meter
rug en die ging niet slecht, al zat ze
wel twee seconde boven haar tijd.
Op zaterdag had ze eerst de 100
vrij en ook die ging goed, geen persoonlijk record maar wel een goeie

race. Daarna had Mirjam weer een
uitdaging, want de 200 meter rug
stond op het programma. Het ging
niet super goed, maar ook niet heel
slecht, dus toch wel tevredenheid
bij de zwemster. Zondag zwom Mirjam de 400 vrij en ook die ging niet
slecht. Ze zat 3 seconde boven haar
tijd, maar ze had het gevoel dat het
beter kon. Mirjam heeft toen gevraagd of ze de finale mocht zwemmen in de middag en dat mocht. Ze
heeft na de eerste 400 vrij nog de
100 rug gezwommen. Die ging niet
al te best, waarschijnlijk zat Mirjam
met haar gedachte al bij de 400 vrij.
De finale van de 400 vrij ging een
stuk beter dan in de ochtend. Mirjam heeft zelfs een persoonlijk record gezwommen, een goeie afsluiting van het toernooi. De eerst volgende wedstrijd voor Mirjam zijn de
NK in het Sloterparkbad in Amsterdam op 14 en 15 juni. Daarna begint de voorbereiding voor de paralympische spelen in Beijing. Alle
wedstrijden van Mirjam zijn te volgen via haar site www.zwemmirjam.
web-log.nl

SV Omnia 2000 Ritmische gymnastiek

Goede prestaties Marit en
Daniëlle in Madrid!
Aalsmeer - Onlangs hebben Marit
Harte en Daniëlle Bubberman van
SV Omnia 2000 deelgenomen aan
een internationaal toernooi voor ritmische gymnastiek in Madrid, het
Torneo Internacional gymnasica rítmica Barajas. Aan het einde van de
meivakantie vertrokken de gymnastes samen met hun trainster Barbara Gerritsen, hun moeders en senior-gymnaste Fleurine Menijn van
GTV de Badhoeve per vliegtuig
naar Spanje. Terwijl het in Nederland prachtig weer was, met temperaturen rond de 25 graden, bleek de
regen bij aankomst op de luchthaven in Madrid met bakken uit de hemel te komen. De temperatuur bleef
steken bij slechts 15 graden. En dat
terwijl het zestal een aantal zonnig
Spaanse dagen in gedachten had!
De zeer gastvrije ontvangst door
de organisatie maakte echter veel
goed. De dag van aankomst werd
benut om een kijkje te nemen in het
centrum van Madrid. Vrijdag stond
er een training op het programma
en namen de gymnastes een duik in
het zwembad van het sportcomplex.
Zaterdagmiddag vond de wedstrijd
plaats in een goed bezette sporthal met een zeer enthousiast publiek! Behalve gymnastes uit Nederland waren er ook deelneemsters
uit onder andere Bulgarije, Hongarije en Portugal. Marit en Daniëlle
kwamen beiden uit in de categorie
Junior A international en mochten
hun kunsten vertonen met de hoepel en de bal. Daniëlle beet het spits
af en gaf meteen haar visitekaartje af met een prima hoepeloefening.
Ook Marit wist, als eerstejaars junior, een mooie hoepeloefening te
laten zien. Fleurine verscheen aan
de start bij de Seniors A internatio-

nal met een knots- en een lintoefening. In de volgende serie stond
voor de junioren een baloefening op
het programma. Opnieuw wist Daniëlle, op een schoonheidsfoutje na,
een uitstekende oefening te laten
zien. De oefening met de bal is één
van Marit’s favoriete onderdelen en
met veel lenigheid kon ook zij een
keurige oefening laten zien. Na een
enerverend toernooi bleek Daniëlle met zowel de bal als de hoepel de
tweede plaats te hebben behaald en
mocht voor elk onderdeel een grote beker in ontvangst nemen. Daniëlle’s deelname aan het toernooi
werd overigens mede mogelijk gemaakt door haar sponsor Four Seasons Quality B.V. uit De Kwakel. Marit eindigde op de onderdelen balen hoepel respectievelijk op een
mooie zevende en achtste plek.
Fleurine werd vierde op het onderdeel knotsen en pakte de derde
plek met haar lintoefening; hiervoor
mocht ook zij een fraaie beker in
ontvangst nemen. Na een prima georganiseerd toernooi en een aantal
geweldige dagen in Madrid zette de
Nederlandse delegatie zondagochtend rond half tien weer voet op Nederlandse bodem. Morgen, 30 mei,
vertrekt Marit opnieuw naar Madrid
om deel te nemen aan een internationaal toernooi. Deze keer wordt de
Nederlandse delegatie, naast Marit,
gevormd door Rebecca Rommerts,
trainster Mara van Eijk en de vaders van Marit en Rebecca. Wilt u
meer weten over Ritmisch Gymnastiek of wil uw dochter eens een les
meedoen? Kijkt u dan op de website www.svomnia.nl of neem contact op met Monique Rommerts, tel.
0297-321553 of het Sportpunt van
SV Omnia 2000, tel. 0297-322312.

Aalsmeer - Het voetbalseizoen zit
er bijna op en steevast zijn er dan
de traditionele evenementen bij VV
Aalsmeer waar de Blauwwitte Leeuwen graag naar uitkijken. Allereerst
was er natuurlijk het bedrijventoernooi dat al jaren bij VV Aalsmeer
wordt georganiseerd onder de bezielende leiding van Gert Bogaard.
De finaleavond was ook dit jaar
een topavond in de Silveren Draeck
waar alle deelnemende teams er
weer een leuk feest van maakte.
Dat was het tweede weekend in de
maand mei, maar er stond nog veel
meer op programma in deze maand.
Wat dacht u van het schoolvoetbaltoernooi afgelopen week en de
sportdag dinsdag jl. van de Jozefschool. Niet vergeten moeten worden de vrijwilligersavond en de afsluitdag van de jeugd. En wat dacht
u van het Sixentoernooi dat dit jaar
al voor de vijftiende keer en dus het
derde lustrum binnen de vereniging op steevast de laatste zaterdag
van de maand mei wordt gehouden.
Ook dit jaar starten 31 mei om 12.00
uur 27 teams die uit moeten maken
wie dit jaar de eeuwige roem mag
op strijken.
Petje op, Petje af
Dit jaar was clubhuis de Silveren
Draeck tijdens de vrijwilligersavond
bij VV Aalsmeer omgetoverd tot discotheek uit de jaren zeventig en was
het dj Kees Markman die het thema Saturday Night Fever ten gehore
bracht. De beentjes konden van de
vloer en het clubhuis deed denken
aan de tijden van Lions en Disco
2000 toen de dames op zaterdagavond ook in lange rijen op de dansvloer dansten. Zelfs de glitterbol ontbrak niet. Als attractie had VAAK,
VV Aalsmeer’s Activiteiten Kommissie, die samen met het bestuur wederom de vrijwilligersavond organiseerde, dit jaar geen één live artiest
maar zelfs twee presentatoren uitgenodigd op het feest, Wilfried de
Jong en Mathijs van Nieuwkerk van
het programma Holland Sport. Zij
presenteerden de quiz Petje op, Petje af in de Silveren Draeck. Deelname was voor iedereen mogelijk
omdat bij de entree van het clubhuis alle gasten van een, hoe toepasselijk, blauw of wit petje waren
voorzien. Iedereen kon dus meedoen aan deze quiz met vragen uit
de oude doos over VV Aalsmeer, de
film Saturday Night Fever en over
de plaats Aalsmeer. Wilma Heeren,
Arno Maarse en Marco van Oudenallen waren diegene die de prijzen
in de wacht sleepten. Ook werd er
door de club afscheid genomen van
verzorger Cor Middelkoop.
Rad van Avontuur
Afgelopen vier jaar is het steeds een
succes geweest, de jaarlijkse afsluitdag voor de jeugd van VV Aalsmeer.
Ruim 230 jeugdleden, ouders, broertjes en zusjes waren op deze inmid-

dels traditionele barbecue-dag afgekomen. Maar eerst moest er nog
een beetje gesport worden. Rond
13.00 uur werd de jeugd verwacht
en had jeugdcoördinator Peter Wittebol een mooi parcours voor de
kids uitgezet. Geholpen door de Ajunioren werkten de jongste jeugd
enthousiast het parcours af. Er werd
zak gelopen, doel geschoten, pionnetjes om geschoten en natuurlijk zat het niet te vermijden waterspel er ook bij. Voor de B-junioren
was er heus voetvolleytoernooi in elkaar gezet met echte volleybalnetten. Mede door het mooie weer was
iedereen in zonnig humeur. De jongens en meisjes waren lekker aan
het voetballen of aan het springen
op het luchtkasteel. De ouders genoten van de zon en een heerlijk
drankje. Rond 16.00 uur werden de
barbecues aangestoken. Gezeten
op de banken uit The Beach werd er
genoten van het lekkere vlees. Tussendoor werd er heftig aan het rad
van avontuur gedraaid en bleek dat
Peter Wittebol, de jeugdcoördinator
van VV Aalsmeer, over verborgen talenten beschikt. Bijna elke kind ging
met een prijsje naar huis. Alleen de
laatste ronde duurde wat lang maar
uiteindelijk ging er een toch een gelukkige winnaar met een mooie Weber one-touch barbecue naar huis.
Nog meer bij VVA
Gisteren was de introductiemiddag
voor de Blauwwitte Welpen, het minivoetbal waar VV Aalsmeer volgend
seizoen mee gaat starten. De jeugd,
zowel meisjes als jongens, jonger
dan zes jaar kan dan op woensdag
voor training en zaterdag voor 4 tegen 4 bij Aalsmeer terecht om de
eerste stappen op het voetbalveld
te maken. Hopelijk bent u gisteren
aanwezig geweest maar anders kan
u altijd het nieuwe seizoen eens komen kijken. Houdt u daarom deze
krant in de gaten of surf eens naar
de website www.vvaalsmeer.nl. As
zaterdag is er nog het 15e Sixentoernooi waar de inschrijving wel
voor gesloten is maar het altijd leuk
om aan te komen en weer eens oude bekenden tegen het lijf te lopen.
Vanavond donderdag 29 mei, is de
laatste trainingsavond en wordt deze afgesloten met een bitterballenparty waar op groot scherm de wedstrijd Oranje tegen Denemarken kan
worden aangeschouwd. Trouwens
voor de leden van VV Aalsmeer is
het clubhuis tijdens de wedstrijddagen van Oranje ook geopend om
op groot scherm de wedstrijden van
EK in Zwitserland en Oostenrijk te
volgen. Rest nog te melden dat VV
Aalsmeer volgend seizoen een damesteam (senioren) rijker is en dat
volgend seizoen gewerkt gaat worden aan de organisatie van diverse activiteiten vanwege het 90-jarig bestaan van voetbalclub VV
Aalsmeer, welke is opgericht op 15
september 1919.

Een selectie Pre Riders, afkomstig uit alle sierteeltlocaties van Nederland, vertrekt vanaf FloraHolland vestiging Naaldwijk naar Goes onder begeleiding van
de Ride for the Roses-vrachtwagen.

Zevende Pre Ride for the Roses

Sierteelsector fietst weer
voor kankerbestrijding
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus
fietst de Nederlandse sierteeltsector voor de zevende keer de Pre Ride for the Roses. Deze tocht vindt
traditioneel een dag voor de officiële Ride for the Roses plaats. Vanuit
zeven Nederlandse sierteeltgebieden rondom de vestigingen van FloraHolland rijden de sierteeltrenners
naar Goes, de startplaats van de Ride for the Roses. Doel van de tocht
is geld in te zamelen voor het KWF.
Zaterdag 24 mei jl. was de kick off
van de Pre Ride, die bestaat uit een
trainingsrit van ruim 100 kilometer
op het officiële parcours van de Ride for the Roses. De Ride for the
Roses werd in 1997 voor het eerst
verreden, op initiatief van Lance
Armstrong. Deze wielrenner overwon kanker en wilde met de organisatie van deze fietstocht geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Zijn initiatief werd vanaf 1998
jaarlijks voortgezet in Nederland.
Het is geen fietstocht om geldprijzen, maar voor het goede doel. Dit

jaar wordt de Ride for the Roses op
31 augustus in Zeeland gereden. De
start is in Goes. De sierteeltsector
draagt met de Pre Ride, de dag voor
de echte Ride, een extra steentje
bij aan het evenement. De afgelopen jaren kreeg de Pre Ride steeds
meer steun vanuit de sector. Vorig
jaar werd 191.000 euro bijeengebracht met de Pre Ride. Naast het
inzamelen van geld moeten er uiteraard ook de nodige trainingskilometers worden gemaakt. Het Zeeuwse parcours van de Ride for the Roses werd alvast onder motor- en politiebegeleiding verkend. Wethouder
Dieleman van de gemeente Goes
loste het startschot, waarna de 100
kilometer werd gereden.
Het geld dat de sierteeltsector dit
jaar inzamelt wordt besteed aan
twee grote projecten: een onderzoek naar de oorzaak van vermoeidheid na behandeling van kanker en
een onderzoek naar betere en veiligere bestralingsmethodes bij prostaatkanker.
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Handbalcompetitie jeugd

Zaterdag jubileum/afscheidswedstrijd

Meiden D2 FIQAS kampioen
Aalsmeer - Zondag is het meiden
D2-team van handbalvereniging FIQAS op de laatste speeldag kampioen geworden. Het team staat onder de leiding van coach Yvonne en
moest bij Najaden in Almere nog
een punt binnen halen om zeker het
kampioenschap te kunnen vieren en
dit is gelukt. Na tegen een 3-0 achter stand te hebben aangekeken in
de eerste helft wisten Yvons meiden dit in de tweede helft om te buigen in een 4-4 gelijk spel, waarmee

Ton van der Zwaan stopt na
50 jaar voetballen bij RKAV

het benodigde punt was binnen gehaald. In de kantine van de Bloemhof werd het kampioenschap luidruchtig gevierd.
De kampioenen werden binnen gehaald met bloemen en patat en natuurlijk klonk het lied ‘We are the
champions’ door Oost. Het FIQAS
D2-team bestaat uit Sanne, Estelle, Demi, Sophie, Cheyenne, Caitlin, Anouk, Lynn, Fabiene, Marjolein,
Coach Yvonne, en Rebecca (niet op
de foto).

Zaterdag op velden aan de Dreef

Sixentoernooi al vijftien
jaar een begrip bij VVA

Dylan Huiskens vierde op
kartbaan van Emsbüren
Aalsmeer - Zondag 25 mei is al
weer de derde wedstrijd verreden
om het NK 4-takt sprint. Dit keer
op de kartbaan van Emsbüren in
Duitsland. De weersomstandigheden waren wisselend. De eerste
manche was het droog en werd het
Aalsmeerse karttalent, Dylan Huiskens, vierde. Maar de tweede manche regende het. Omdat dit circuit
vele bochten telt, was het een zware

tweede manche met veel botsingen.
In deze manche werd Dylan zesde.
De derde manche was het weer zonnig en werd Dylan wederom vierde.
Dit leverde hem uiteindelijk ook de
vierde plaats op. Omdat er bij deze wedstrijd voor het eerst een beker was voor de nummers één tot en
met vijf mocht Dylan weer een beker
mee naar huis nemen. De volgende
wedstrijd is op 22 juni in Eindhoven.

Van links naar rechts Dylan Huiskens (4), Michael den Herder (2), Huub, Delnoij (1), Gijs Busser (3) en Jeffrey van Diggele (5).

Aalsmeer - Ook komende zaterdag 31 mei is iedereen welkom op
alweer het vijftiende AA Sloopwerken sixentoernooi bij VV Aalsmeer.
De afsluiting van het voetbalseizoen
waarbij het niet gaat om het winnen, maar om sportiviteit, creativiteit en plezier.
Dit jaar hebben 27 teams zich ingeschreven waarvan een aantal teams
de omroeper weer (leuke) problemen gaan bezorgen. Om 12.00 uur
is de aftrap en begint het toernooi
onder begeleiding van zang en muziek. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door AA Sloopwer-

ken. De afgelopen 14 jaar verzorgde chinees restaurant Lotus uit
Aalsmeer de avondmaaltijd, echter
dit jaar zal Italiaans Restaurant La
Farfalla uit de Ophelialaan een poging wagen om de Aalsmeerse magen tevreden te stellen.
Weer of geen weer, als zaterdag net
zo’n dag als de afgelopen 14 jaar
wordt, dan wordt ook dit toernooi
weer een succes. Kom eens kijken
als u nieuwsgierig bent of een bekende hebt voetballen bij één van
de teams. U bent van harte welkom op de velden aan de Dreef in
de Hornmeer.

voor een gezellig praatje en geniet
van het spel van de kinderen.
Op elke avond was er in de afgelopen week wel een kleine 50 wedstrijden te zien.
Op woensdag middag was het toernooi voor de groep 4. De allerkleinsten, die komend seizoen heerlijk
kunnen gaan voetballen bij de Benjaminis van VVA. Bij de meisjes won
de Antoniusschool van de Jozefschool met 3-0 in de finale. Bij de
jongens was het na twee finale-poul
wedstrijden het Samen-Een-team2
die het beste er voorstond en de beker mee naar huis kreeg.
Op vrijdagavond waren de finalewedstrijden voor groep 5/6 en groep
7/8. Ook deze twee groepen waren
weer apart verdeeld voor jongens en
meisjes. Op de website van schoolvoetbalaalsmeer.nl staan de uitslagen en vele foto’s die er gemaakt
zijn tijdens dit toernooi. Neem gerust nog eens een kijkje naar al deze mooie plaatjes. Volgend jaar is de
organisatie in handen van RKAV.

Trouw aan club
Ondanks verwoede pogingen van
buurtvereniging Aalsmeer hem in te
lijven, bleef Ton zijn club trouw. Om
hem te behouden werd zelfs een
campagne opgezet in het clubblad.
Door de teksten en tekeningen van
de leden, waar maar weer eens uit
bleek hoe belangrijk hij voor RKAV
was als voetballer maar zeker ook
als mens, bleef Ton voetballen bij de
groen-witte. Na ruim 17 jaar in het
eerste te hebben gespeeld, deed

Ton een stapje terug naar de lagere
elftallen. Zijn fanatisme bleef echter
en zijn tegenstanders werden soms
helemaal dol van zijn praatjes, maar
vooral van zijn onnavolgbare acties.
Zo werd hij eens achterna gezeten
door een tegenstander die het zat
was door de benen gespeeld te worden en Ton wel even te grazen zou
nemen. Zijn snelheid kwam hem in
zijn vlucht goed van pas, al moest hij
uiteindelijk wel de sloot in springen
om zijn ‘tegenstander’ definitief van
hem af te schudden! Voor de derde
helft had Ton meest ook nog lucht
zat. Ook al was er niks te vieren het
was altijd feest. Ook nu tref je hem
nog regelmatig in de kantine aan, al
gaat het er nu wel een stukje rustiger aan toe, want ook bij Ton zijn de
jaren gaan tellen. Dit jaar heeft Ton
er dus 50 jaar opzitten als spelend
lid van RKAV en hangt hij zijn voetbalschoenen in de bekende wilgen.
Een fantastische prestatie van, de
wellicht beste voetballer die RKAV
ooit heeft voortgebracht en daarom
organiseert de vereniging op zaterdag 31 mei een jubileumwedstrijd
voor Ton. De aftrap is om half 5 en u
bent van harte welkom om Ton voor
de laatste keer, samen met vele andere ‘oud-gedienden’ te zien schitteren!

Jonge Ton van der Zwaan in de aanval. Foto: Kees Steegman.

Oosteinderschool scoort
op minivoetbaltoernooi
Aalsmeer - Een week na de mei vakantie stond het jaarlijkse minivoetbaltoernooi, wat deze keer gehouden werd bij v.v. Aalsmeer aan de
Dreef in de Hornmee, op het programma. Dit jaar nam de Oosteinderschool deel met liefst 11 teams
met in totaal 81 deelnemers. De
wedstrijden van groep 4 werden
gespeeld op woensdagmiddag en
hierbij haalde één van de meisjesteams een keurige derde plaats. Van
de meisjesteams van groep 5/6 ging
er één team door naar de finaleronde op vrijdagavond. Uiteindelijk wist
dit team de kleine finale te winnen
van de Jozefschool en werd dus ook
derde.
Bij de jongensteams van groep 5/6
ging er ook één team door naar de
finaleronde op vrijdagavond. Dit
team wist zelfs door te dringen tot
de grote finale, maar die werd helaas verloren tegen het zeer sterke

team van de Jozefschool. Toch een
knappe prestatie van het team van
de Oosteinderschool. Het meisjesteam van groep 7/8 had het in de
poulewedstrijden erg zwaar en wist
de finaleronde niet te halen. Bij de
jongensteams van groep 7/8 wist
het team van groep 8 de finale te
halen en moest daar uitkomen tegen groep 8 van de Zuidooster. Het
team van de Zuidooster wist deze finale te winnen, waardoor de Oosteinderschool wederom een tweede
plaats behaalde. Al met al toch een
goed toernooi voor de Oosteinderschool en op naar het minivoetbaltoernooi van 2009. En dan natuurlijk
nog een woord van dank voor de leiders/leidsters van de teams, voor de
Oudercommissie die wederom met
een limonadestand aanwezig was
en voor de prima organisatie van het
toernooi, dit jaar in handen van v.v.
Aalsmeer.

Mini-schoolvoetbaltoernooi
een groot succes!
Aalsmeer - Elk jaar in de maand
mei, wordt er door de plaatselijke voetbal verenigingen het minivoetbal scholen toernooi georganiseerd. Dit jaar was het de beurt aan
Voetbal Vereniging Aalsmeer aan de
Dreef. Een prachtige vereniging met
een mooi complex, goed onderhouden velden en een gezellige kantine. Al in februari zijn de voorbereidingen gestart. Er moet nog al wat
gebeuren voor een toernooi waar
bijna 1100 kinderen, van 10 scholen, aan meedoen! De EHBO, de
dranghekken, de afval containers,
prijzen, vaantjes, bloemen, scheidsrechters, toernooischema, barpersoneel, etc. Een hele uitdaging voor
VVAalsmeer. Dankzij de bereidwilligheid van een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers die het
toernooi al twee keer eerder had georganiseerd, is het dit jaar weer een
geweldige happening geworden.
Ook het weer was uitzonderlijk prettig. Het is dan gezellig op de velden.
Iedereen neemt dan blijkbaar de tijd

Aalsmeer - Op 9-jarige leeftijd begon Ton van der Zwaan zijn lange
voetbalcarrière op het veld aan de
Zwarteweg. Daar, en later natuurlijk op de velden bij Bon Ami en de
Beethovenlaan, groeide hij uit tot
een icoon van voetbalvereniging
RKAV waar hij tot het einde van afgelopen seizoen heeft gevoetbald.
Al snel bleek dat Ton beter als gemiddeld kon voetballen en zo liep
hij op zijn 16e al regelmatig met de
‘grote mannen’ van het eerste mee
te ballen. Vanaf zijn 17e kon men
echter niet meer om hem heen, zijn
fabuleuze dribbels, steekpasses en
scorend vermogen leidde er al snel
toe dat hij een vaste waarde werd
in het eerste elftal en dit bleef tot
zijn 33e.

Baarswedstrijden Vislust
op donderdagavond
Aalsmeer - Zoals ieder jaar organiseert hengelsportvereniging Vislust
baarswedstrijden. De eerste is op
donderdag 5 juni. Inschrijven kan is
bij Verhoef aan de Aalsmeerderdijk
op de avond zelf vanaf 18.30 uur. De
kosten zijn 2,50 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor de jeugd. De
baarswedstrijd begint om 19.00 uur
en duurt tot 21.00 uur. De prijsuitreiking na afloop is in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Er is voor iedere visser een prijs. Tijdens de uitreiking wordt ook een verloting gehouden. Er wordt in de categorieën jeugd, dames en heren gevist op
paling (5 punten), baars (3 punten)
en pos (1 punt). De competitie duurt
totaal negen avonden, waarvan de
zes beste avonden tellen. Op donderdagavond 7 augustus (de laatste
avond) gaan de deelnemers koppelvissen. Na het koppelvissen wordt

bekend gemaakt, wie het beste was
over de wedstrijdavonden. De prijsuitreiking vindt dan ook plaats in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Andere regels!
Let wel op: De kleine vispas is geen
geldig visdocument voor op de Ringvaart, daarvoor is een vispas vereist.
Er gaat gecontroleerd worden. De
benodigde documenten zijn bij de
wedstrijdleiding te koop. Bij het bestuur is ook informatie te verkrijgen
over de veranderde regels wat vissen en visvergunningen betreft. De
regels zijn niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de jeugd veranderd. Informeer eerst voordat de
hengel te water gaat, niemand wil
graag bekeurd worden! Meer informatie is verkrijgbaar bij Vislustsecretaris Loek Pieterse, tel. 0297322187 via e-mail vislust@xs4all.nl.

Zomaar een avondje vissen, regelmatig vangt hij karpers en snoeken van groot
formaat. Netjes en met liefde worden ze weer terug gezet.

Ben Bon ware klaverjaskampioen van Hornmeer
Aalsmeer - Kosten nog moeite had
buurtvereniging Hornmeer zich getroost om de ‘toppers’ naar het kampioenschap van de Hornmeer te halen. En ze waren er allemaal op het
feest van het 40 jarig bestaan van
de Hornmeer. De strategie van de
voorgaande weken bleek niet te
kloppen, In een ambiance waar men
zich allemaal direct thuis voelde,
bleek al gauw dat het neusje van de
zalm aanwezig was. Er waren er bij
die luidruchtig van zich deden spreken, anderen zaten teug getrokken
in een hoekje, maar allemaal met
één doel. Het binnen halen van deze zo fel begeerde titel ‘kampioen
van de Hornmeer’, een titel waar je
mee thuis kon komen. Het was een
avond die in de ogen van vele kaarters voor herhaling vatbaar is. De
drie ronden verliepen voor de een
wat beter als voor de ander, er waren er bij die in de eerste ronde ruim
2200 punten haalden, terwijl de ander er nog geen 600 haalde. Maar
het is de kunst om ook de twee an-

dere rondes een behoorlijk aantal punten te halen, en daar mankeert het nog wel eens aan. Behalve de ‘poedelprijs vechter’ van deze
avond, die scoorde er lustig op los,
in negatieve zin dan. De uiteindelijke winnaar van dit grootse kaart
festival is Ben Bon geworden met
een totaal score van maar liefst 5747.
Hij mag zich de kampioen van de
Hornmeer noemen! Op twee is Frits
de Jong geëindigd met 5532 punten, op drie Essy van Es met 5391
punten, op vier Jaap Lemmerzaal
met 5346 punten en op vijf Grada
Groenendijk met 5195 punten. En
de poedelprijs was voor Theo Nagtegaal met 3449 punten. Het jokeren is gewonnen door Corrie Zaal
met 256 punten en de poedelprijs
was hier voor Trudy Knol met 642
punten.
Komende vrijdag 30 mei is er weer
een koppelspeelavond in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.

Handbalcompetitie

Dames2 RKDES kampioen
Kudelstaart - Het tweede handbalteam van RKDES is afgelopen donderdag in Vijfhuizen terecht kampioen geworden. Tegenstander DSOV werd in de eerste helft goed vast
gezet.
De verdediging van de RKDES-dames was prima en ook de aanvallen
liepen erg goed. De ruststand was
6-10 voor Kudelstaart. De tweede
helft liep toch iets anders dan coach
Jan v/d Schouw had verwacht. DS-

OV liep langzaam in en nam zelfs de
leiding met 14-13. Het was de routine bij RKDES die de doorslag gaf.
Met enkele mooie acties kwam Kudelstaart weer op voorsprong en gaf
die niet meer uit handen. De einduitslag was 15-17.
Een puike prestatie, vond de coach,
die uiteraard heel trots is op zijn
dames, Voor de tweede keer op rij
kampioen is ook iets om trots op te
zijn!
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Grondleggers springlevend!
nog

A alsmeerse bedrijven in de kijker

door Joke van der Zee

FIAT Van der Wal:

Na 52 jaar hartje
dorp superblij met
N201-locatie
Aalsmeer - Dit jaar is het 120 jaar geleden dat de eerste Meerbode het licht
zag. Er is in die meer dan eeuw lange historie natuurlijk veel gebeurd en
veranderd, maar de Meerbode (inmiddels met ‘Nieuwe’ ervoor) heeft het
allemaal overleefd. Er zijn in Aalsmeer nog meer bedrijven die de tands des
tijds goed hebben doorstaan. Sterker nog: sommige zijn uitgegroeid van
een bescheiden zaak tot een grote, succesvolle onderneming. Zaken die
al meer dan 75 of zelfs 100 jaar bestaan en nog altijd een goede reputatie
hebben. Ze maakten Aalsmeer mede groot... In de serie ‘grondleggers’ deze keer ‘Automobielbedrijf Van der Wal’. Gestart in 1928 als taxibedrijf met
reparatie-afdeling groeide het familiebedrijf uit tot een begrip in Aalsmeer
en regio. Een echte grondlegger dus, Van der Wal!

Fiat is weer helemaal terug van weggeweest.
De nieuwe modellen van het Italiaanse merk,
vooral de Fiat 500, zijn heel erg in opmars.
Een jaar of wat geleden legden de Fiat personenwagens het nog al eens af in populariteit tegen andere merken. Toch heeft dat
het Aalsmeerse bedrijf Fiat Van der Wal nooit
‘pijn’ gedaan. “Wij hebben al jaren een grote
schare vaste klanten die voor hun Fiat naar
ons komen”, vertelt Rein Joren, algemeen directeur bij Van der Wal.
Wie Fiat rijdt in Aalsmeer weet het auto- en
garagebedrijf al vele jaren te vinden. Al 80 jaar
zelfs! Hoewel, de eerste tijd was van Fiat nog
geen sprake, van auto’s echter wel. De werkplaats van Van der Wal is altijd een begrip geweest in Aalsmeer. “Jan van der Wal, de zoon
van oprichter Dirk, heeft met zijn kunde en
kennis van techniek de werkplaats groot gemaakt”, aldus Rein. Jan kan het 80-jarig bestaan echter niet meer meemaken, aangezien
hij drie jaar geleden overleed. “Ook bij het betrekken van het nieuwe pand was Jan er niet
bij, helaas.”
Life-time bij het bedrijf
80 Jaar dus. Later dit jaar zal er aandacht komen voor dit jubileum. Toen Van der Wal drie
jaar geleden vanuit Aalsmeer centrum naar
de nieuwe locatie aan de N201 verhuisde,
was dat al een feestelijke gebeurtenis op zich.
Voor Rein is dit jaar persoonlijk trouwens ook
een mijlpaal, want hij stopt er mee. “Ik ben
nu 69 en vind het mooi geweest”, vindt Joren,
die werkelijk een ‘lifetime’ bij het Aalsmeerse bedrijf heeft doorgebracht. En och, een
feest... Dat is al flink gevierd in 2005 wegens
het betrekken van het nieuwe pand: “We zijn
allemaal zeer blij met dit onderkomen. Het is
licht, ruim en de locatie is schitterend. Een
beter punt voor een autobedrijf kun je je niet
wensen!” Voordat de winkelstraat kon worden ingeruild voor een plaats langs een drukke, doorgaande route moest heel wat water
door de zee stromen.

Hoe het vroeger was... Garage Van der Wal op de hoek van de Zijdstraat en
Weteringstraat. Deze locatie kent een lange historie die begint in 1953 als het
garagebedrijf vanuit de Schoolstraat hierheen verhuist. Het begon met een garage op de plek waar eerder Maarse & Kroon gevestigd was. De woonhuizen
werden later gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding in de vorm van een
showroom. Deze oude foto’s zijn gelukkig nog bewaard gebleven en hebben
een plaatsje gevonden in een collage die in de nieuwe showroom hangt.

de komst van de ‘knip’ in de N201. Onzinnig.
Vooral het feit dat men niet ver genoeg vooruit denkt vind ik teleurstellend. Want als de
nieuwe weg er is, over twee jaar, dan zijn die
tweemaal tweebaans niet toereikend. Er is zoveel verkeer, dat kun je wel scheiden in bijvoorbeeld vrachtverkeer over de nieuwe weg
en het overig verkeer over de oude weg, maar
je kunt de huidige weg toch niet afsluiten. Al
dat verkeer zal door de straten van Aalsmeer
tuffen. Dat wil je toch niet?” De weg aanpassen zodat de snelheid er uit gaat, oké, maar
een afsluiting ter hoogte van de Ophelialaan,
dat vindt Rein een onzalig idee.
Maar de veelbesproken knip is nog iets ontastbaars, omdat het toekomst is. Verleden is
er wel. Dat van Rein bijvoorbeeld, die 54 jaar
geleden bij Van der Wal begon in de werkplaats. Hij doorliep alle stadia om zijn huidige functie als directeur te bereiken. Van de
werkplaats naar het magazijn, van het magazijn naar autoverkoper en gezicht van het bedrijf. Rein is echter geen Van der Wal. Toch is
Van der Wal altijd wel een familiebedrijf gebleven.
Geschiedenis
In 1928 begon Dirk van der Wal met een taxibedrijf aan de Schoolstraat tegenover de huidige Berenboot. Hij voerde ook reparaties uit
aan auto’s. “Maar hoeveel had je daarvan in
die tijd, misschien drie in Aalsmeer.” Die tijd
was heel anders, vertelt Rein. Mettertijd schaften steeds meer mensen een ‘automobiel’ aan
en dus opende Dirk in 1953 aan de Weteringstraat een werkplaats. Daar was destijds ruim
tien jaar Maarse & Kroon gevestigd maar het
busbedrijf verhuisde naar de Stommeerweg.
Van der Wal zou het vele jaren langer uithouden op die stek. De tijd vroeg om uitbreiding.
De twee woonhuizen op de hoek met de Zijdstraat moesten er in 1966 aan geloven. Daar
kwam toen de showroom die vervolgens tot
2005 beeldbepalend was voor die hoek. De
huidige showroom is heel wat meer berekend
op het tonen van nieuwe auto’s trouwens,
wat meteen aan te nemen is voor wie zich de
showroom nog herinnert. “We hadden maar
één deur voor het binnenrijden van de auto’s.
Nog een hele klus hoor om ze allemaal netjes binnen te zetten, pfff.” Rein vertelt dat het
dealerschap voor Fiat pas halverwege de jaren vijftig kwam. “We zijn eerst nog een tijdje
Volkswagendealer geweest. Daarna nam Enzler uit de Zijdstraat het over.” Overigens kent
ons land het meeste aantal automerken van
Europa en wellicht ook van de wereld. “Wij
Nederlanders rijden in zoveel verschillende
merken, dat zie je nergens.”

Italiaanse stijl
Voor Rein is het uiteraard Fiat dat de klok
slaat. Hij heeft zelfs een computermuis in de
vorm van de nieuwe Fiat 500. Een remake maar wel naar hedendaagse maatstaven op
elk gebied - van het bekende ‘rugzakje’ dat
Fiat in de jaren zestig van de vorige eeuw op
de markt bracht. Een schattig klein autootje,
vooral geliefd bij oldtimerfanaten. Net als de
Morris Mini de harten veroverde van ‘stoere’
vrouwen en hippe mannen, beleeft de nieuwe 500 zo’n zelfde populariteit. “Ze zijn echt
niet aan te slepen.” Naast deze revival van de
aloude 500, zijn de andere Fiat modellen ook
geliefd. “Je ziet toch dat de huidige generatie
ontwerpers hele fraaie auto’s ontwikkelt. Die
Italiaanse stijl haal je er zo uit. Dat is van hoog
niveau. Wat de 500 betreft, die ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook superveilig, heeft
een 5-sterren waardering.”
Ferrari
Niet alleen Van der Wal heeft in al die jaren
een verandering doorgemaakt, maar het moederbedrijf Fiat zat zelf natuurlijk ook geenszins stil de afgelopen eeuw. Het merk is groot
in Europa en vooral in Italië. Bekend is Fiat
als sponsor van de formule 1 en het paradepaardje van het merk kent iedereen wel: de
Ferrari. “Nee, die hebben wij hier niet staan
hoor”, lacht Rein. Andere merken naast Fiat
zijn Lancia en Alfa met ieder hun eigen karakter: eerstgenoemde is luxe en een tikje
chic en Alfarijders gaan prat op de sportiviteit
die ‘hun’ wagen uitstraalt. Fiat valt misschien
meer in de categorie vernieuwend maar toch
vertrouwd. Een merk dat nooit meer weg te
denken is. Wie herinnert zich niet de TV-reclame van de Panda met de schaterlachende
man achter het stuur? “Met een Panda lach
je iedereen uit”, zei hij en dat klopt. Want anno 2008 is de Panda ook een erg gewilde en
vooral voordelige auto. Misschien verovert zijn
‘broertje’, de 500, Amerika nog. “Op dit moment is Fiat wel bezig dit type daar te lanceren”, aldus Rein.

Dealers aan de weg
Derde generatie
Rein: “Al geruime tijd waren we bezig om uit
In het bedrijf werken in totaal negen menhet dorp te vertrekken. Negen jaar, om presen, onder hen een dame die de receptie becies te zijn!” De onderhandelingen met de
mant. Rein voelde altijd al meer voor de zakegemeente gingen op zijn zachtst gezegd niet
lijke kant. “Door het technisch inzicht van Jan
echt van een leien dakje. “In het begin was
van der Wal - zoon van de oprichter - kon het
het niet bespreekbaar. Het is dat Piet Boom
bedrijf zo groeien. Hij was buitengewoon bezich destijds sterk maakte, anders hadden we
kwaam.” Inmiddels is de derde generatie Van
misschien nog in dorp gezeten”, blikt Rein
der Wal in de zaak te vinden. Herman werkt
terug. “Onze verhuizing betekende een doorin de werkplaats en Dirk (die naar zijn opa is
braak voor het gehele centrum. Vanaf toen
genoemd) neemt straks de leiding over. Dan
zijn ook andere nieuwbouwprojecten opgetoch weer een Van der Wal aan het roer dus.
start.”
Vandaag de dag zijn grote dealers meer en
meer te vinden buiten de dorpskernen. Dat Huidige directeur Rein Joren: een staat van dienst van maar liefst 54 jaar!
is gewoon een ontwikkeling die zich in gang
heeft gezet. Een bedrijf wil zich nu eenmaal
profileren met het tonen van zoveel mogelijk
typen auto’s in een showroom. Een merk als
Fiat heeft bijvoorbeeld een groot gamma aan
modellen, die belangstellende klanten toch in
het ‘echt’ willen zien. Van een kleine boodschappenwagen als de immens populaire
Panda tot luxe wagens als de Croma of de
Bravo, de klant van nu wil zijn volgende auto
al onder zijn ‘derrière’ gevoeld hebben! Meer
ruimte dus voor de autobedrijven die langs de
weg timmeren. “Het is ongelooflijk, hoe goed
deze locatie is”, laat Rein weten. “We hebben
al zoveel bezoek gehad van mensen die ons
pand van de weg af zien. Wij waren hier overigens de eerste van het bedrijventerrein.”
Inmiddels heeft de Witteweg op velerlei gebied ‘schone industrie’ bedrijvigheid erbij gekregen.
N201
Hoe tevreden Van der Wal ook is met het
nieuwe pand, ergernis is er ook. Rein: “Evenals vele ondernemers ageren wij ook tegen

