Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

Kadernota: Geen schokeffecten
voor verenigingen en instellingen
Aalsmeer - De kadernota van de
gemeente is afgelopen maandag 25
mei gepresenteerd en volgens burgemeester Pieter Litjens bevat dit
financieel meerjarenbeleid voor de
jaren 2010 tot en met 2013 geen
schokeffecten voor verenigingen
en instellingen. “Er komen geen rare konijnen uit de hoed.” Oftewel er
gaat niet gekort worden op subsidies en toch is het gelukt om de begroting voor de komende jaren weer
sluitend te krijgen. Litjens: “We gaan
niet snijden in het voorzieningenniveau. Dat is en moet goed blijven in
Aalsmeer. De verenigingen en instellingen draaien goed en dat willen we zo houden.” Om de begroting sluitend te krijgen is gekeken
naar tegenvallers, zoals onvermijdelijke uitgaven die niet begroot waren
en nieuw beleid en natuurlijk naar
meevallers. Daarnaast is gekeken
naar de gevolgen van de tussentijdse besluiten van burgemeester, wethouders en de raad.
Minder nieuw beleid
Om de kadernota sluitend te krijgen is een aantal zaken nog eens
goed doorgerekend en is een aantal keuzes gemaakt in zaken waarop
bezuinigd kan worden. Er is minder
geld beschikbaar om nieuwe dingen op te pakken of, zoals Litjens
omschrijft: “Er is betrekkelijk weinig ruimte voor nieuw beleid.” Volgens de financiële man overigens
ook heel gebruikelijk. “Het is het
préverkiezingsjaar. Ik verwacht dat
de fracties eigen speerpunten naar
voren gaan brengen.” Om de be-

groting sluitend te krijgen heeft de
gemeente het overigens ook niet
gezocht in mogelijke belastingverhogingen. Deze blijven gelijk, zelfs
de tarieven voor OZB woningen en
niet-woningen. “Slechts met een inflatiecorrectie. Dit heeft de raad beslist, dus dat gaan we in 2010 ook
echt niet doen.”
Grootschalig inkopen
Besparingen zijn vooral gezocht
in ‘eigen huis’. Zo wil de gemeente Aalsmeer nog dit jaar deelnemer
worden van stichting RIJK voor een
periode van drieënhalf jaar. Dit is
een regionaal inkoopbureau waaraan een tiental gemeenten meedoet. Door grootschalig inkopen
en gebruik te maken van specialistische inkoopkennis denkt de gemeente 235.000 euro per jaar te
kunnen besparen op haar totale inkoopvolume. En uiteindelijk denkt
de gemeente winst te halen uit de
gemeenschappelijke regeling met
Uithoorn. “Het is nu nog investeren,
maar de efficiëntie van samenwerken gaat winst geven”, geeft Litjens
aan. Uiteraard heeft de gemeente
Aalsmeer ook met de kredietcrisis
te maken, maar vooralsnog wordt
positief gedacht. “We merken dat de
inkomsten van bouwleges vertragen. Sommige bouwprojecten starten later of worden afgeblazen.” En:
“Aalsmeer kent vooralsnog een laag
werkloosheidscijfer.” Wat de financiën betreft kan gezegd worden dat
de gemeente redelijk gezond is. Er is
een omvangrijke algemene reserve
en deze houden de bestuurders ‘in-
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gepakt’. De portefeuillehouder van
financiën legt uit: “Als we aanspraak
gaan maken op deze reserve, komt
er minder rente binnen. Als we echt
een forse hap uit de reserve gaan
nemen, dan krijgen we een functioneel dekkingsprobleem.”
Projectleider jeugdveiligheid
Ander positief nieuws: De gemeente
gaat hogere budgetten beschikbaar
stellen voor het schoolzwemmen en
het leerlingenvervoer, de atletiekbaan krijgt een onderhoudsbeurt en
de subsidie voor Amstelland Bibliotheken blijft. Verder gaat een projectleider jeugdveiligheid voor 18
uur per week aangesteld worden,
dit gebeurt in samenwerking met
Uithoorn, en een werkbudget van
10.000 euro voor controle en handhaving wordt in de begroting opgenomen. Voor de kosten van het
groenonderhoud is jaarlijks tot 2013
een bedrag van 85.000 euro genoteerd en eenmalig een bedrag van
25.000 euro in 2010 voor aanvullende voorzieningen bij de passantenplaatsen op het Praamplein. De kadernota wordt op donderdag 11 juni
in de gemeenteraad besproken.

Rookmelder voorkomt
grote brand in woning!
Kudelstaart - Woensdag 20 mei
rond één uur in de middag is brand
uitgebroken in een woning in de
Copernicusstraat.
Omwonenden
hoorden in het hoekhuis een rookmelder afgaan. De brandweer is gebeld en de spuitgasten waren snel
ter plaatse. Uit het zolderraam zagen de brandweerlieden, en de in-

middels grote schare kijkers, rook
komen. De brandweer had de brand
snel onder controle. Wel is met de
ladderwagen van Amstelveen een
extra controle gehouden met de
warmtebeeld camera. De bovenverdieping van de woning heeft rooken waterschade. Hoe de brand is
ontstaan, wordt onderzocht.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

De

Pinkstershow:

kom uw slooppremie ophalen!
Vrijdag 29 mei van 9:00 tot 20:00
Zaterdag 30 mei van 10:00 tot 17:00

Kijk op www.vankouwen.nl
voor al onze acties!

Aalsmeer - Op donderdag 4 juni is
de verkiezing van de leden van het
Europees Parlement. Iedereen vanaf
18 jaar en ouder en het Nederlandse
staatsburgerschap heeft, heeft een
uitnodiging in de brievenbus gekregen. Her en der in de gemeente zijn
de verkiezingsborden geplaatst en
langzaam ‘druppelen’ de houten panelen vol met de verschillende partijen waaruit een keuze gemaakt
kan worden. In totaal hopen 17 partijen in Nederland een of meerdere
zetels te vergaren voor het Europees
Parlement. In totaal heeft het Parlement 785 leden. Nederland heeft nu
27 zetels en dit worden er na de verkiezing minder, namelijk 25. Het Europees Parlement wordt gekozen
voor een periode van vijf jaar. Iedere stemmer krijgt volgende week
donderdag ruim de tijd om naar een
der stemlokalen in de gemeente te

Birkenstock/Papillio
In zilver en blauw
95
Nu van 34. voor 24.
95

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

Rijsenhouter
met zak wiet
betrapt

Foto’s Don Ran

Voor negende maal in geschiedenis

Hoofddorp - De politie zag vrijdag
22 mei een zak met vermoedelijk
wiet liggen in een personenauto te
Hoofddorp. De agenten hielden de
wagen met drie inzittenden aan op
de Van Heuven Goedhartlaan. Een
23-jarige Rijsenhouter verklaarde
dat de zak softdrugs van hem was.
Hij is daarop aangehouden en voor
verhoor overgebracht naar het politiebureau. De wiet is in beslag genomen. Tegen de verdachte wordt
proces-verbaal opgemaakt.

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

gaan. Ze zijn open van ‘s ochtends
half acht tot negen uur in de avond.
Gekozen kan worden uit een stemlokaal in de eigen buurt (vermeld op
de stempas), maar bijvoorbeeld ook
uit een stemlocatie in de nabijheid
van het werkadres. Er worden donderdag 4 juni elf stemlokalen ingericht in de verschillende wijken in
de gemeente: twee in het centrum,
twee in Zuid, twee in Oost, een in
de Hornmeer en drie in Kudelstaart.
Meer informatie over de zorgcentra,
buurthuizen en scholen die veranderen in stemlokaal is te vinden op
www.aalsmeer.nl.
Vergeet in ieder geval niet de stempas mee te nemen en een geldig
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart
of verblijfsdocument. Nog geen
keuze gemaakt? Www.stemwijzer.nl
of www.kieskompas.nl kunnen een
handje helpen!

schoten. Het gevolg was een 14-12
stand bij rust. De eerste twee minuten van de tweede helft speelde FIQAS Aalsmeer in ondertal en daar
maakten de Limburgers goed gebruik van: Ze wisten gelijk te maken: 14-14 en kwamen even later
zelfs voor het eerst (en het laatst) in
de wedstrijd op voorsprong: 14-15.
De Aalsmeerders toonden echter
veerkracht en Jimmy Castien wist
de achterstand ongedaan te maken met twee treffers op rij: 17-15.
Hierna namen Mark Roest en keeper Micha Hoogewoud de ploeg op
sleeptouw: Hoogewoud door het ene
na het andere schot te keren, Roest
door maar liefst negen keer te scoren. Bevo was geknakt, kwam niet
meer door de dekking heen en bij
de Aalsmeerders lukte vervolgens
alles in het laatste kwartier. Het publiek ging op de banken en zag de
score oplopen van 20-16 via 24-18
naar zelfs 32-23, waarbij de laatste
- een achter de rug om gescoorde
break out van Robin Boomhouwer
- de mooiste was. Dat Bevo in de
slotminuten nog drie keer scoorde
deerde niemand meer (eindstand
32-26). FIQAS Aalsmeer had zich
uitstekend hersteld van twee nederlagen op rij, was mentaal de sterkte gebleken en de terechte nieuwe
kampioen, want de ploeg speelde
het hele seizoen het mooiste handbal. De schaal is terug in Aalsmeer
en het feest duurde tot laat in de
avond. Komend weekend sluit FIQAS Aalsmeer het seizoen af met
twee wedstrijden in de Final Four
van de BeneLiga. FIQAS speelt zaterdag 30 mei om 18.30 uur de halve finale tegen Initia Hasselt in Tongeren. Zondag zijn de finales, eveneens in Tongeren, om 13.00 en om
15.00 uur. Doelpunten: Mark Roest
11, Jeffrey Boomhouwer 7, Jimmy
Castien 6, Robin Boomhouwer 3,
Wai Wong en Serge Rink 2, Luuk
Obbens 1.

vrijdag 29 en zaterdag 30 mei

jubileum
25 jaar
feest! big l.
ALLEEN OP VRIJDAG

G-STAR

DE GEHELE
COLLECTIE (DENIM,
TOPS & ACCESSOIRES)

29
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5
0 G!
KORTIN%

ELK 2E ARTIKEL

ALLE COMBI’S MO
GELIJK

ALLEEN OP ZATERDAG
ELK 2E ARTIKEL

5KO0RTIN%G!

30MEI

PALL MALL
& EDC COLLECTIE

Kijk op www.werkenbijlevarht.nl

NIEuwE
kETEL NoDIg?

Informeer eens naar de
mogelijkheden van
een Lease ketel.

troy! 3.9637

Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur,
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur,
Vrijdag 10-21.00 uur,
Zaterdag 10-17.00 uur

Zoek je een vakantiebaan
die goed betaalt?

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

DE GEHELE

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel. 0297-321177
Internet: www.bigl.nl
www.stoffeerderijbekkers.nl

Aalsmeer - Voor de negende keer
in de geschiedenis van de club zijn
de mannen van FIQAS Aalsmeer
landskampioen geworden. Er moest
een derde wedstrijd tegen Eurotech/Bevo aan te pas komen in de
best-of-three serie nadat zaterdag was verloren in Panningen. En
dit keer lieten de Aalsmeerders, die
eerder in de week al de bekerfinale
in de verlenging verloren, zich niet
verrassen en lieten op overtuigende wijze zien de sterkste te zijn. Het
werd uiteindelijk 32-26 en het feest
kon beginnen!
Maar eigenlijk was de hele bestof-three serie al één groot feest en
pure reclame voor het handbal. Alle drie de wedstrijden werden gespeeld in bomvolle hallen in een
fantastische ambiance. Zondag was
de Bloemhof afgeladen en maakte
het publiek zich op voor een zinderende finale. Die kregen ze: Vanaf
het eerste fluitsignaal werd er gestreden voor iedere meter. In de beginfase werden over en weer nog
de nodige kansen gemist, maar nadat Robin Boomhouwer voor FIQAS
Aalsmeer de score had geopend
ging het goed lopen. De dekking
stond als een huis (en duidelijk beter dan de dag ervoor) en aanvallend waren de Aalsmeerders sneller en creatiever dan de Limburgers. Het leverde al een 6-2 voorsprong op na een kleine tien minuten. Hierna kon Eurotech/Bevo pas
iets terugdoen en werd de marge
verkleind: 7-6. Voor even dan, want
het was opnieuw FIQAS Aalsmeer
dat aanzette: Fraaie goals van Serge
Rink (ijzersterk in de verdediging én
aan de cirkel), Jeffrey Boomhouwer
(razendsnel in de break out) en Jimmy Castien bepaalden het verschil
weer op drie: 10-7 en even later 129. Vlak voor het einde van de eerste
helft kreeg Bevo nog een vrije worp
te nemen en die werd door Ron Klemann keihard in de bovenhoek ge-

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

GELIJK
ALLE COMBI’S MO

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

FIQAS Aalsmeer is weer
kampioen van Nederland!

Big L. Maak je keuze.

2e Pinksterdag alleen vestiging Mijdrecht van 11:00 tot 16:00 uur!

Een goede investering
in crisistijd

1

p

Naar de stembus voor EP

Foto Ronald van Doorn
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Verwarming
koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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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
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00-16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Rietwijkeroordweg in Aalsmeer, kater 5 jaar. Wildkleur/donkergrijs
met witte bef en sokjes. Hij heet “Moppie”.
Gevonden:
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse poes met wit.
- Jac.Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring. Is gekortwiekt.
- Machineweg in Aalsmeer, rood cyperse kater.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een kleine, langharige beige-witte
poes.
- Midvoordreef in Kudelstaart, cyperse poes met witte buik.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte poes met witte buik
zwarte kop en staart.
Goed tehuis gezocht:
- Voor rode poes, 8 jaar, is gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine
kinderen.
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.
- 2 labrador teven, de ene is bruin en 4 jaar. Deze heeft een blessure en moet geopereerd worden. De andere is zwart en 5 jaar oud.
Deze heeft HD maar loopt wel goed.

Meerkoeten veilig op nest
Aalsmeer - Veel jonge eendjes
worden gesignaleerd in de diverse
sloten en menigeen vindt het aandoenlijk om even de nieuwe burgers te bewonderen. Vader en moeder eend vinden de aandacht overigens niet altijd even leuk. Vooral
vaders gaan driftig zwemmend en
‘blazend’ achter indringers aan. Zo
ook de vader van de Meerkoeten-

familie in het centrum. Mede-watervogels in de buurt worden niet getolereerd. Pa rust pas tot de eenden
ver uit de buurt, het liefst op de kant,
zijn. Mensen die komen kijken worden op z’n ‘eends’ duidelijk gemaakt
dat ze niet dichterbij mogen komen.
En de kleintjes, die kijken toe, warm
en droog vanaf het zorgvuldig gemaakte nest!

Ikg

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

toe heb ik verhalen geschreven over
verschillende onderwerpen, onder
andere heb ik een persconferentie van FloraHolland bijgewoond en
een zestig jarig echtpaar geïnterviewd waarbij ik de burgemeester
heb ontmoet. Verder blijft natuurlijk
het leukst dat je je eigen naam onder een artikel in de krant terug ziet!
Voor mijn stageperiode was het alleen maar theorie. De praktijk bevalt
mij beter dan alleen maar op school
zitten Ik wil na deze opleiding dan
ook deeltijd Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam gaan studeren, zodat ik
ook gelijk ervaring op kan doen tijdens de studie. Kortom, ik heb alles wel uitgevogeld, maar weet nog
niet in welke branche ik nou precies terecht wil komen. Zeker is dat
ik het naar mijn zin heb bij De Nieuwe Meerbode!
Ramona v.d Ochtend

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. Spreker:
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. Spreker: Pieter Mur.
Crèche voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jansen. Maandag 1 juni: 10u. zangdienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Liesbet Geijlvoet, Pinksteren. Extra collecte:
Doopsgezinde Zending.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. J. Eveleens,
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Maandag 1 juni: dienst om 10u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. Zondag 10u ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Pinksteren. Voorbereiding
H.A. Oost: 10.u. C.G. Vermeulen.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Zondag 10u.
ds A. van Vuuren. 18.30. ds. W. Meijer, Voorthuizen. Maandag 1 juni
9.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. 10u. spreker
Martijn Piet.

ANBO fietstocht
naar Hoofddorp

‘Nacht van Gebed’ voor
vervolgde christenen

Aalsmeer - Daar sta je dan, met je
hoofd in de krant! Dat dit een voorwaarde is als je stage komt lopen
bij De Nieuwe Meerbode waren ze
mij voor het gemak even vergeten
te vertellen! Ik ben hier via een tip
van een familielid min of meer binnengerold. Ik heb telefonisch contact opgenomen en mocht kennis
komen maken. Het gesprek verliep
prima, de ‘stage-deal’ werd gesloten. Altijd al heb ik de ambitie gehad
om op een redactie te werken. Of
dit nu op de redactie van een krant,
tijdschrift of televisieprogramma is,
weet ik nog niet helemaal. Na het
behalen van mijn HAVO diploma in
2008 ben ik HBO Media Informatie
Management gaan studeren op de
Hogeschool van Amsterdam. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar en
loop ik stage voor 3 maanden. Deze stage bij De Nieuwe Meerbode
biedt veel mogelijkheid tot leren van
allerlei taken in de praktijk. Tot nu

Zondag 31 mei en
2e Pinksterdag

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

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.

Praktijk ervaring opdoen
bij De Nieuwe Meerbode

KERKDIENSTEN

Zondag 10u. dienst. 18.30u. ds. T.A.
Viezee, Krommenie.

Aalsmeer - De ‘Nacht van Gebed’
is een initiatief van Open Doors, een
interkerkelijke organisatie die zich
wereldwijd inzet voor ondersteuning
van christenen in landen waar sprake is van verdrukking of vervolging.
In ruim vijftig landen ervaren christenen discriminatie en vervolging
omdat ze in Jezus Christus geloven.
Dit heeft vaak tot gevolg dat ze hun
baan kwijtraken, geen toegang hebben tot bijbels, gevangen worden
genomen, gemarteld, of soms zelf
worden vermoord.
In de Moslimwereld hebben christenen het zwaar te duren. Zij mogen niet of nauwelijks voor hun geloof uitkomen en zijn veelal in het
geheim gelovig. In de Bijbel zijn veel
voorbeelden te vinden van christenen die ’s nachts baden.
Christus bijvoorbeeld, maar ook
de eerste gemeente toen de apostel Petrus gevangen zat. Bovendien hebben christenen het vaak ’s
nachts erg moeilijk.
Volgens Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling is de Nacht van

Gebed geschikt voor iedere christen, of je nu veel of weinig van bidden houdt. “De ‘nacht’ is zo opgezet
dat mensen goed de aandacht erbij
kunnen houden.
We maken gebruik van korte, aantrekkelijke dvd’s die de deelnemers
informeren en motiveren.
Na elke dvd volgt een gebedsronde. Uiteraard zijn er pauzes en ben
je niet verplicht om alle uren aanwezig te zijn.
Vorig jaar deden in Nederland en
België tienduizend mensen mee op
400 plaatsen.
Dit jaar verwachten we nog meer
deelnemers. Samen komen we in
gebed op voor vervolgde christenen. Het gevoel van saamhorigheid
is groot. Bidden tijdens de Nacht
van Gebed is een bijzondere ervaring.”
De Nacht van Gebed is van vrijdag
5 juni 22.00 uur tot zaterdag 6 juni
06.00 uur in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Voor informatie kan gebeld worden naar Martin Piet, tel.
023-5554491.

Vissen? Kies de juiste vispas!
Aalsmeer - De regels voor de vispas zijn sinds 1 januari 2007 veranderd. Wie gaat vissen, heeft een vispas nodig. Deze vervangt de oude
sportvisakte en grote vergunning.
Jongeren tot 13 jaar zonder vispas
mogen uitsluitend met één hengel
vissen met aangewezen aassoorten
onder begeleiding van een volwassene die in bezit is van de juiste vispas en lijst van viswateren. Als de
jongeren tot 14 jaar alleen gaan vissen, moeten zij een jeugdvispas en
een lijst van viswateren bij zich hebben. In de overige wateren, zoals de
sierwateren van Aalsmeer, mogen
jongeren vissen met twee hengels
en aangewezen aassoorten of met
één hengel op roofvis. Om te mogen
vissen in de Westeinderplassen en
het Zwanenmeer dienen zowel vol-

wassenen als jongeren lid te worden van visvereniging Vislust. Jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen
mogen met vispas met ten hoogste
twee hengels en aangewezen aassoorten of met één hengel op roofvis vissen. Bij de vispas hoort een
lijst van viswateren, Er mag gevist
worden in de wateren die in de lijst
staan vermeld.
De kleine vispas
Met de kleine vispas kan niet gevist
worden in deze omgeving, zelfs niet
op de Ringvaart en de Westeinderplassen. Hiervoor dienen visliefhebbers lid te worden van AHV Vislust.
Voor informatie over de vispas kan
contact opgenomen worden met
Loek Pieterse, tel. 0297-322187 of
per e-mail vislust@xs4all.nl.

Aalsmeer - De maandelijkse fietstocht van de ANBO wordt gereden
op dinsdag 2 juni.De start is 13.30
uur vanaf het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Ook nu worden de
leden van de PCOB en de KBO uitgenodigd om mee te fietsen. De
27 kilometer lange tocht gaat deze
keer in de richting van Hoofddorp
door het Hoofddorpse bos en enkele groene wijken met veel bruggetjes.

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 3 juni houdt de SOW gemeente haarmaandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Koffie en thee staan voor de bezoekers
klaar en er zijn mogelijkheden om
een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben. Even bijpraten. U/jij komt toch ook?!

Meer dan 20.000
kilo kleding
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei heeft
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood in Hoofddorp, Vijfhuizen, Halfweg, Rijsenhout, Aalsmeer, Haarlem, Bloemendaal, Bennebroek, Hillegom, Heemstede, Vogelenzang,
Aerdenhout en Zandvoort een kledinginzamelingsactie gehouden.
In Aalsmeer totaal 1.150 kilo en in
Rijsenhout 1.000 kilo. De opbrengst
van de inzamelingsactie komt grotendeels ten goede aan een project
in Kenia waarin geholpen wordt de
mensen minder kwetsbaar te maken
in periodes van droogte. Voor meer
informatie over Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood kunt u kijken
op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

6 Juni fietstocht
met de OVAK
Aalsmeer - Donderdag 4 juni is
weer de middagfietstocht van de
OVAK. Vertrekpunt is de parkeerplaats van zwembad De Waterlelie
aan de Dreef. De start is 13.30 uur.
De tocht gaat richting Hoofddorp.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag hoogfeest van Pinksteren. Dienst om 16u. met past. Jacob
Spaans.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch.
viering met Karmelieten. Zondag
10.30u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met N. Kuiper.
Om 10.30u. in Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv Karmelkoor. Poolse dienst.
Roomskath. gemeensch. Rijsenhout
Zaterdag 19u. woord- en comm. viering mmv dames- en herenkoor Soli
Deo Gloria. Vg. diaken J. Snoek.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. Woord/Comm. viering met A. Blonk Mmv D/H.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. Martijn Horsman.
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.
Bijbelstudies
Stichting Begra: geen bijbelstudie.

sinds 1888
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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.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 9 en 23 juni 2009. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de griffie, tel. 0297387660.
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:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
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. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

Gemeentehuis dicht 2e Pinksterdag
Op maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, zijn het gemeentehuis en de
VVV/ANWB vestiging allebei dicht.
4 juni Europese Verkiezingen
Op donderdag 4 juni worden de Europese Verkiezingen gehouden. U
kunt uw stem uitbrengen tussen 7.30 en 21.00 uur.
Vergeet u niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen??
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt
zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor
de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Vaststellen woonplaatsgebieden gemeente Aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij heeft
besloten in te stemmen met de definitieve vaststelling van de woonplaatsgebieden Aalsmeer met woonplaatscode 2571 en Kudelstaart met woonplaatscode 2572.
Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is verleend:
• Berkenlaan 2a, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 26 mei 2009.
Vooraankondiging structuurvisie Green Park
Aalsmeer overeenkomstig artikel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis van dat zij een
structuurvisie voorbereiden voor het gebied van Green Park Aalsmeer. Op
basis van de Wet ruimtelijke ordening moet de gemeenteraad voor een
goede ruimtelijke ordening één of meer structuurvisies vaststellen voor
het gehele gemeentelijke grondgebied. De structuurvisie die wordt opgesteld voorziet in deze verplichting, en vormt een nadere uitwerking van de
thans in voorbereiding zijnde structuurvisie voor het gehele grondgebied
van de gemeente. De structuurvisie Green Park Aalsmeer geeft antwoord op
de vraag waar een veelheid aan ruimtevragende functies een plaats krijgt.
Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de potenties van het gebied en
de wens om het verouderde glastuinbouwgebied ter plaatse om te vormen
tot een modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de toekomst van de
- voor deze regio belangrijke - sierteeltsector. De visie zal fungeren als
toekomstbeeld van de ruimtelijke, functionele structuur voor de komende
decennia.
Het plangebied
Het plangebied waarvoor de structuurvisie Green Park Aalsmeer wordt
opgesteld, betreft het gebied tussen de dorpskern van Aalsmeer en de
woonbebouwing van Nieuw Oosteinde. Het gebied wordt globaal begrensd
door de Legmeerdijk, de Machineweg, de Aalsmeerderweg, de Hoge Dijk,
de oostelijke oever van de Molenvliet, de Hornweg en de aanwezige bebouwing van Flora Holland Aalsmeer.
Communicatie
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro zij voorts vermeld
dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen, dat er geen gelegenheid is om over dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en dat
er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over
het genoemde voornemen advies uit te brengen. Naar verwachting zal het
ontwerp van de structuurvisie op korte termijn ter inzage worden gelegd
met de gelegenheid tot inspraak. Deze kennisgeving wordt gepubliceerd
in De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke internetsite. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Koch, (0297) 387 746, van
de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Bekendmaking concept beleidsregels
bijzondere bijstand 2009
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand regels vaststellen
over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond
van deze wet. Het college heeft conceptbeleidsregels vastgesteld met betrekking tot de bijzondere bijstand 2009. De conceptbeleidsregels liggen
van 25 mei tot en met 3 juli ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
waarbij u de mogelijkheid heeft uw zienswijze naar voren te brengen.
Concept beleidsregels vastgesteld
op grond van de Wet inburgering
Het college kan op grond van de Wet inburgering regels vaststellen over de
wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het college heeft conceptbeleidsregels vastgesteld met betrekking tot
de Wet inburgering. De conceptbeleidsregels liggen van 1 juni t/m 17 juli
ter inzage bij de afdeling dienstverlening, waarbij u de mogelijkheid heeft
uw zienswijze naar voren te brengen.
Bekendmaking regelingen vastgesteld door het
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn is op 29 januari 2009 aangegaan door de colleges van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Op 1
mei is de daadwerkelijke overdracht van bevoegdheden ingegaan en de
feitelijke dienstverlening starten op de terreinen Werk en Inkomen, Wmoloket en voorzieningen, Woz-belastingen en de ontwikkeling van de edienstverlening. De organisatie van het Samenwerkingsverband is voor 1
mei 2009 ingericht. Ten behoeve daarvan hebben de bestuursorganen van
het Samenwerkingsverband de volgende besluiten genomen:
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
heeft op 29 januari 2009 vastgesteld:
• de aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur:
mevrouw H.L. Groen, de heer P.J.M. Litjens, de heer M.O. Levenbach
en de heer J.J. Overbeek
• de aanwijzing als voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur:
de heer P.J.M. Litjens
• de aanwijzing als plaatsvervangend voorzitter van het
algemeen en dagelijks bestuur: mevrouw H.L. Groen.
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
heeft op 17 februari 2009 vastgesteld:
• Het Sociaal Statuut Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
• De regeling BGO Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
• De Archiefregeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

Voor meer informatie:
www.aalsmeer.nl

Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
heeft op 31 maart 2009 vastgesteld:
• Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het
algemeen bestuur
• De Financiële regelingen artikel 212, 213 en 213 a

• Het Managementstatuut voor het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn
• De bezwaarschriftenregeling voor het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn
• De Klachtenregeling voor het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband
heeft op 23 maart 2009 vastgesteld:
• Benoeming van de heer A. van der Vis als Hoofd
Samenwerkingsverband
• Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en WOZ-ambtenaar
voor het Samenwerkingsverband
• Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen gemeentelijke
belastingen
• Aanwijzingsbesluit WOZ-belastingmedewerkers van het
Samenwerkingsverband
• Draaiboek personele invulling Samenwerkingsverband
• Functieboek (inclusief waarderingssysteem) Samenwerkingsverband
• Mandaatregeling Samenwerkingsverband
• Besluit Informatiebeheer Samenwerkingsverband met
terugwerkende kracht tot 29 januari 2009
• Benoeming gemeentearchivaris Haarlem, directeur Noord-Hollands
Archief tot onbezoldigd archivaris van het Samenwerkingsverband
met terugwerkende kracht tot 29 januari 2009
• Het Reglement van Orde DB
• Beveiligingsplan Samenwerkingsverband
• Kwaliteitsbeheersplan Samenwerkingsverband
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft op 23 april
2009 vastgesteld:
• dat voor 2009 een overeenkomst met de arbodienst
Achmea Vitale wordt afgesloten
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een
besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41
Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn
ontvangen:
• Fonteinkruidhof 10, het bouwen van een veranda;
• Gemaalstraat 1, het plaatsen van een pergola;
• Helling 49, het bouwen van een opslagruimte;
• Hornweg 316, het vergroten van de bovenverdieping;
• Oosteinderweg 277, het plaatsen van een dakkapel;
• Schweitzerstraat 50, het vergroten van de dakkapel;
• Westeinderplassen E 1898, het plaatsen van een blokhut.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Bilderdammerweg naast 76, het bouwen van 12 appartementen
en kantoor/bedrijfsruimte.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Machineweg 207, het bouwen van een woning.
Verleende bouwvergunningen
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 en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746.
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:
• J.P. Thijsselaan 18, het vernieuwen van een schoolgebouw
en het bouwen van een sportzaal;
• Koolwitjestraat 49, het plaatsen van een dakkapel;
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
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 en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 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.

• Oosteinderweg 91, het vergroten van een bedrijfsgebouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 2 juni 2009.
Rectificatie
Bij de verleende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing stond
in 21 mei dat er een vergunning is verleend voor Oosteinderweg 123, het
vernieuwen van een botenstalling. Deze aanvraag gaat ter inzage van 29
mei t/m 9 juli.
Ontheffingen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 29 mei gedurende zes weken tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Gedurende deze
termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie,
tel.nr. 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende
bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Kroosjespruimstraat 8 te Aalsmeer: het plaatsen van een dakkapel
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Marktstraat 38 te Aalsmeer: gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel.
Ontwerpbesluit tijdelijke buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 40 van de Woningwet, een tijdelijke ontheffing van het
geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Hornweg 250: het bouwen van een tijdelijke woning, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar.
Wet milieubeheer
Kennisgeving
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Alge-

mene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat
zij positief hebben besloten op het verzoek van gemeente Aalsmeer om
voorschrift B.2.1 van de op 15 juli 2008 verleende vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een
gemeentewerf en een brandweerkazerne gelegen op het perceel Zwarteweg
77a te Aalsmeer, in te trekken. Het besluit alsmede het verzoek en andere
terzake zijnde stukken liggen vanaf 29 mei t/m 10 juli 2009 ter inzage bij
de afdeling dienstverlening. Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies
uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 10 juli 2009
bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang overeenkomstig artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht,
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd
adres), wil het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is beslist.
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat
zij van de volgende inrichting(en) een melding ingevolge art. 8.40 van de
Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een
Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan
gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het
genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen
de ingediende melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• Advanced Hydroponics of Holland B.V.,
Oosteinderweg 303b, Aalsmeer.
Datum melding: 19 mei 2009
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel
7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Uiterweg 31 en 33, het slopen van een dubbel woonhuis;
• Uiterweg 377, het slopen van een garage.
Deze besluiten worden op 2 juni 2009 verzonden.
Procedureverordening planschade 2009
Vanaf 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijk ordening van kracht. Daarbij
is omtrent de regelgeving van planschade vergoeding het een en ander
aangepast. Men kan voor planologische maatregelen vanaf 1 juli 2008 alleen nog aanspraak maken op een tegemoetkoming van de planschade. Er
gaat een forfaitair maatschappelijk risico gelden. Naar aanleiding van deze
wetswijziging dient een andere procedureverordening te worden vastgesteld. In de procedureverordening staan zaken omtrent de aanwijzing van
een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt vastgelegd.
Daarnaast staan ook zaken omtrent het indienen en het in behandeling
nemen van een aanvraag vastgelegd. Het college van burgemeester en
wethouders heeft de procedureverordening vastgesteld en in werking laten
treden vanaf 1 juli 2008.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 22
t/m 2 juni
t/m 5 juni

t/m 10 juni
t/m 11 juni
t/m 10 juni
t/m 19 juni
t/m 22 juni
t/m 27 juni
t/m 28 juni
t/m 29 juni

t/m 2 juli
t/m 3 juli
t/m 6 juli
t/m 9 juli
t/m 17 juli

Kapvergunningen: Lorentzhof 39, 2 coniferen;
Kapvergunningen: Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 chamaecyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 esdoorn, 1 els, 1 eik;
Madame Curiestraat 20, 1 metasequoia; Graaf Willemlaan
25, 5 berken, 1 malus;
Wet milieubeheer melding artikel 8.19: Cocu BV, Teelmanstraat 1;
Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op
het adres Nassaustraat 25;
Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnsherenweg
44c, 1 leylandia;
Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a, 282 en
322;
Stroomgebiedbeheerplannen;
Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en van
Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;
Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 2009-2013;
Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en 1 es;
Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijssenlaan 42,
1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2 lijsterbessen en 1
gouden regen; Sportlaan 42, 3 coniferen; Vuurdoornstraat
11, 1 prunus serrulata pink perfection;
Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bijstand
2009;
Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noordvork”;
Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente Aalsmeer;
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet inburgering;

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.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 19 juni 2009
• Boomgaard 89, het plaatsen (vergroten) van een vlonder;
• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen en vergroten
van een serre en het oprichten van een veranda;
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een vrijstaande
woning met bijgebouw;
• Mozartlaan 27, het vergroten van de woning;
• Grundelweg te Aalsmeer, het bouwen van 16 appartementen;
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een vrijstaande woning
met bijgebouw.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.
• Ter inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel.
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning
tot maximaal 5 jaar.
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Feestweek Rijsenhout met
Venga boys en de drie J’s
Rijsenhout - Van zaterdag 5 tot en
met zaterdag 13 juni vindt weer de
jaarlijkse feestweek in Rijsenhout
plaats. In en rond de grote feesttent
aan het Konnetlaantje worden allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De feestweek start vrijdag met een optreden van de karaoke band. Op zaterdag staat een lan
party en een back to the 90’s-feest
op het programma met op het podium de Venga boys en Two brothers
of the 4th Floor. Op zondag wordt
een kerkdienst, een motor toerrit,
een dart toernooi en een Amsterdamse avond gehouden. Maandag
staat in het teken van een mini playback show, domineren en klaverjassen en dinsdag worden senioren
uitgenodigd naar de tent te komen

en te genieten van optredens van
Paul Sellers en een shantykoor.
Woensdag vindt, als altijd, de kindermiddag plaats met onder andere het oplaten van ballonen en
’s avonds is er de Hollandse avond
met optredens van Dario, de drie J’s
en op Hete Koole. De donderdag is
gereserveerd voor de braderie en de
wielerronde met de dikke banden
race en vrijdag is er kinderdisco,
playhouse en geeft Redbull promoteam acte de présence. Zaterdag tot
slot is familiedag met een zeskamp
en de stoere boere tourrit met auto’s
van 25 jaar en ouder en ’s avonds
optredens van Whats Up Bob, Cooldown Café en zanger Starkoo. Voor
meer informatie zie www.feestweekrijsenhout.nl.

Salsa-party met Salsalegre
live in The Beach zondag

Aalsmeer - Steeds meer mensen
raken bekend met het Latijns Amerikaans dansen. Salsa en merengue zijn daarvan de meest bekende dansen. En voor velen behoort
een avondje salsa dansen dan ook
tot een vaste activiteit in het sociale leven. Al vele jaren organiseert
The Beach, in samenwerking met
Salsa.nl, met veel succes salsalessen en dansavonden. Om nog meer
op de wensen van de hedendaagse Latin dansers in te spelen, wordt
twee keer per jaar een groots ‘Salsa Live Edition’-spektakel georganiseerd. Een avond waar gedanst kan
worden op live salsa muziek! Veelal wordt de muziek verzorgd door
een dj, wat eigenlijk jammer is, want
live muziek geeft een geweldige extra dimensie aan het dansen en aan

de sfeer van een danszaal. En reken
maar dat je er energie van krijgt!
Voor zondag 31 mei, eerste pinksterdag, staat de salsaband Salsalegre uit Amsterdam op de bühne.
De muzikanten van Salsalegre zijn
al jaren geleden aangestoken door
het salsa-virus. Onder het motto:
‘mooi en swingend’ wisselt de band
de beste salsa en son af met Dominicaanse merenques en andere Caribische muziekstijlen. De avond zal
verder ingevuld worden door rising
star dj Red Delicious en de bezoekers kunnen meedoen aan een gratis workshop bachata.
Voorverkoop is verstandig en mogelijk via The Beach en tijdens de
lessen in Aalsmeer en Amstelveen.
Aanvang 20.00 uur. Voor meer info
surf naar: www.beach.nl

Komende vrijdag in/bij de N201

Luilaknacht met 5 bands
en midnight barbecue
Aalsmeer - Vrijdag 29 mei is het
luilaknacht en dus is er de hele
nacht wat te doen bij de N201 aan
de Zwarteweg. Omdat het vrijdag is,
natuurlijk eerst bandoptredens. Er
spelen maar liefst vijf bands: Cyanide, Sixth Disease, Ares Bloodshed,
Bring out your dead (voorheen Aestivation) en Hylash. Alle vijf stevige,
maar ook zeer goede metalbands in
stijl varierend van metal tot metalcore. De bands zijn geen onbekenden in de N201, want ze hebben al
eerder voor veel spektakel in de tent
gezorgd en dat zal vrijdag niet anders zijn. Bovendien is het vrijdag
extra speciaal, want er is meer te
doen! Na afloop van de bands, zo
rond 01.00 is er in het weiland naast
de N201 een midnight barbecue.
Dit is gratis voor iedereen, dus ook
voor mensen die niet bij de bandjesavond zijn geweest, maar gewoon trek hebben kunnen langs komen voor een warme worst of hamburger. Bezoekers van de bandjesavond krijgen wel voorrang bij het
uitdelen.
En dat is nog niet alles, want na afloop kan iedereen tot de volgende ochtend blijven kamperen op
het weiland naast de N201. De rest

van de nacht kun je dus lekker blijven hangen voor je tent of in je tent
en de volgende dag rustig aan alles
weer inpakken en wegwezen. Tentjes kunnen worden opgezet vanaf
vrijdagmiddag 18.00 uur. Om het gezellig te maken is het geheel sfeervol verlicht en staan er terraskachels
om iedereen warm te houden. De
N201 blijft de hele nacht geopend
voor toiletbezoek, enz. Er is ook een
afterparty in het jongerencentrum
die tot in de kleine uurtjes duurt.
Er zijn wel twee dingen waar je rekening mee moet houden: Zelf alcoholische drank meenemen is niet
toegestaan en als je speciale wensen hebt qua eten bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch, neem dan
zelf eten mee. Er zijn overigens ook
stokbroden en tosti’s verkrijgbaar
om de nacht door te komen.
Het is overigens zo dat je weliswaar
vanaf 18.00 uur terecht kunt met je
spullen, maar er is in de N201 geen
avondeten verkrijgbaar. Kom dus na
het eten, of haal even wat te eten
bij snackbar, chinees, etc. Voor de
duidelijkheid nog even op een rijtje: Weiland open: 18.00 uur, zaal
open: 21.00 uur, eerste band: 21.30
uur, einde: zaterdagmorgen. De entree is gratis.

Botanische rozen in volle bloei

Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
30 mei is er weer een veiling op
de Historische Tuin. Veilingmeester Coos Buis zal op de hem bekende manier weer proberen bezoekers
te verleiden tot aankoop van bloemen en planten. Opsteekster is Dicky Eveleens. Om 15.00 uur gaat de
oude Bloemenlustklok weer draaien. Overigens staan op de Historische Tuin de eerste botanische rozen in bloei. Een kijkje komen nemen kan ook op eerste en tweede
pinksterdag. Beide dagen is de tuin
open van 13.30 tot 16.30 uur. Er kan
een combinatie gemaakt worden
met de Westeinderrondvaart.
Op 13 en 14 juni staan de bekende rozendagen weer op het pro-

gramma. Op zondag 14 juni zal er
een bijzonder concert plaatsvinden
van het Bindingkoor, dat diverse liederen met het thema bloemen ten
gehore zal brengen. De entree van
de Tuin is via het Praamplein, in het
centrum.
De Tuin is iedere dinsdag tot en met
vrijdag geopend van 10.00 tot 16.30
uur, Zaterdag en Zondag van 13.30
tot 16.30 uur. De entreeprijs bedraagt 3.50 euro, 65+ers betalen 3
euro, kinderen 1.75 euro en museumkaarthouders en donateurs hebben gratis entree. Voor informatie: www.htaalsmeer.org. Mailadres
is htaalsmeer@planet.nl en telefonisch is de Tuin bereikbaar via 0297322562.

Two man acoustic band treedt weer op

Bag of Tricks zaterdag
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 30 mei
komen Tom Veldhuizen en Bart Vreken, oftewel Bag of Tricks, een spetterend optreden geven in De Oude
Veiling. Bag of Tricks is een akoestische tweemansband, opgericht in
1996 en gespecialiseerd in het neerzetten van een gezellig optreden vol
rock- en popklassiekers uit de afgelopen 45 jaar. Vrolijke meezingers
worden afgewisseld met mooie ballads. Bekende en minder bekende
liedjes passeren zo de revue. Het
kan iets van Tom Petty zijn, of van
Creedence Clearwater Revival. Maar
ook the Red Hot Chili Peppers, the
Black Crowes en Radiohead zitten
in het repertoire. Net als de onvermijdelijke Beatles en the Stones.
De band bestaat uit twee doorgewinterde muzikanten. Tom Veldhuizen (zang en gitaar) speelde jarenlang in de bluesrockband Henderson. Met deze band maakte hij één
cd en deed hij vele optredens in binnen- en buitenland. Bart Vreken (gitaar en zang) was begin jaren negentig de sologitarist van de band

Donor. Deze metalband maakte twee
cd’s en ook Bart toerde door binnen- en buitenland. Veel Aalsmeerders zullen hem nog kennen als exgitarist van de band de Hucksters of
van de Mac Jiggerband. Ook is Bart
regelmatig te zien als drummer in de
Lee Roudband.
Tom en Bart hebben dus allebei een
rockachtergrond. Maar in Bag of
Tricks kunnen zij zich niet verschuilen achter grote bergen apparatuur.
Doel is het maximale halen uit een
minimale bezetting. Het liedje moet
het werk doen. Zo ontstaan vaak
verrassende versies van de meest
uiteenlopende nummers.
Bag of Tricks is al een tijdje niet
meer te zien geweest in Aalsmeer,
hoogste tijd dus voor een hernieuwde kennismaking in De Oude Veiling
in de Marktstraat! De aanvang is om
ongeveer 21.30 uur en de entree is
gratis. In tegenstelling tot de meeste
optredens in de Oude Veiling vindt
het optreden van Bag of Tricks beneden in de bar plaats! Meer info:
www.deoudeveiling.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
STAGG: GITAARVERSTERKERS
10 GA % 49,50
20 GA % 81,05

FENDER SQUIER
ELEKTRISCHE GITAAR
DIVERSE KLEUREN % 178,-

ZATERDAG SNARENAANBIEDING
SET COBRA: % 3,75

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

Muziek/Film
Vrijdag 29 mei:
* Luilaknacht met optredens van
bands Cyanide, Sixth Disease, Ares
Bloodshed, Bring out your dead en
Hylash in N201, Zwarteweg. Open
vanaf 21u. Eerste band 21.30u.
* Bacardi swing night in café de
Praam, Zijdstraat. Ook zaterdag.
Met dj’s Henk en Sebas.
Zaterdag 30 mei:
* Duo Bag of Tricks in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Film ‘Milk’ in Bacchus, Gerberastraat. Start 21u. Open 20.30u.
Zondag 31 mei:
* Salsaparty in The Beach, Oosteinderweg 249 vanaf 20u.
Maandag 1 juni:
* Eef Guitar met Dicky Greenwood
en Monique de Jong in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 19u.
Exposities
Vanaf 23 mei:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij
Historische Tuin, ingang Praamplein.
Duurt tot oktober.
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 29 juni:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in gangen zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Zaterdag 30 mei:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 28 mei:
* ANBO-leden samen uit eten in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 18u.
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 29 mei:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Open Aalsmeerse snelschaakkampioenschappen in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
* Kaarten om heel varken bij Supportersvereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Bingo-avond in sportcafé Proosdijhal, Edisonstraat v/a 20u.
29 mei t/m 1 juni:
* Hollands weekaatje voor jeugd op
terrein RKAV, Beethovenlaan. Start
vrijdag 19u. tot maandag 15u.
Zaterdag 30 mei:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Veiling op Historische Tuin om 15u.

Ingang Praamplein.
Dinsdag 2 juni:
* Fietstocht ANBO. Vertrek 13.30u.
bij Parochiehuis, Gerberastraat
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart.
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 3 juni:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat vanaf 10u.
Donderdag 4 juni:
* OVAK-fietstocht richting Hoofddorp. Vertrek 13.30u. vanaf zwembadterrein, Dreef.
Vrijdag 5 juni:
* Zomeravondmarkt op Kudelstaartseweg, 14-21u.
5 tot en met 13 juni:
* Feestweek Rijsenhout, tent in Konnetlaantje met o.a. Venga Boys, 3 J’s
en Starkoo. Kinder- en ouderenmiddag, miniplaybackshow, braderie,
wielerronde en familiedag.
Zaterdag 6 juni:
* Spelletjesmiddag voor deelnemers
junior pramenrace bij Stenhuis, Uiterweg 417 van 14 tot 16u.
* Dag van de Bouw, project N201
open, 10-16u. Melden Aalsmeerderweg 141.
* Veiligheidsdag brandweer, politie
en ambulancedienst op terrein van
kazerne, Zwarteweg, 10-16u.
* Beachvolleybaltoernooi om Kudelstaarts kampioenschap achter
Dorpshuis, Kudelstaartseweg.
6 en 7 juni:
* Es-lan gameparty in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
Start za. 10u., einde zo. 17u.
* Olifantenbeeldjes te koop en te
kijk bij Info. Centrum, Hoofdweg
120. Zaterdag en zondag 10-16u.
Zondag 7 juni:
* Peur um erin, ringsteedwedstrijd
en demonstraties waterskivereniging bij Loswal, Kudelstaart van 14
tot 16.30u.
* Dorpenfietstocht. Start 9.30-14u.
bij Vlinderweg in Oost of café Walrus Aalsmeerderdijk 452.
Vergaderingen
Donderdag 28 mei:
* Beraad en raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
* Wijkraad Hornmeer inloop vanaf
19.30u. en vergadering v/a 20u. in
buurthuis Roerdomplaan 3.
* Algemene jaarvergadering stichting De Bovenlanden in kantoor
op terrein jachthaven Dragt, Stommeerweg v/a 20u.
* Algemene ledenvergadering Flora
Holland in veilinggebouw Legmeerdijk 313. Aanvang: 19.30u.
Dinsdag 2 juni:
* Vergadering wijkraad Oost. Inloop
vanaf 19u. in brede school Mikado,
Catharina Amalialaan.
* Voorlichting- en wervingsavond
voor verkeersouders in gemeentehuis van 20 tot 21.30u.
Woensdag 3 juni:
* Bijeenkomst verenigingen over
Sportnota in gemeentehuis, 20u.
Vrijdag 5 juni:
* Jeugddebat in N201, Zwarteweg
van 20 tot 21.30u.

‘Milk’ van Gus van Sant
zaterdag in Bacchus

Blues van Eef Guitar in
Joppe op 2e pinksterdag
Aalsmeer - Eef Guitar verzorgt op
tweede pinksterdag, maandag 1 juni, een optreden in café Joppe in de
Weteringstraat. Samen met Robbie
Carree en Monique de Jong gaat
deze dynamische dame van zich laten horen. Eef begon haar muziekcarrière in 1990 als gitariste in de
pop en rock scène in Groningen en
als snel had ze populariteit opgebouwd door het hele land. Een paar
jaar nadien verhuisde ze naar Amerika, waar ze werd gegrepen door de
Blues, Al snel sloot ze zich aan bij
verschillende bluesbands, en in de
daarop volgende jaren ontwikkelde
ze zich tot bluesgitariste, zangeres
en songwriter, resulterend in haar
debuut album ‘Aqua’. Aqua werd in
oktober 2008 uitgebracht en wordt
overal goed ontvangen. Een paar
wapenfeiten die er niet om liegen;
Eef opende shows voor Little Milton, doet dat dit najaar voor Johnny
Winter. Zij speelde met Jeff Healy,
met Deloris Scott, met Judge Parker en the Brian Jordan Trio (gitarist
van Lauren Hill). Eef stond met ‘The
Mike Kaylor Band’ in de Colorado finales voor The International Blues
Challenge, staat wekelijks op de vele podia van Colorado en tourde in

Arkansas en Tennessee. Inmiddels
maakt zij ook deel uit van het Nederlandse bluescircuit! De sound
van haar zang en gitaar wordt ook
wel een mix genoemd van een funky Buddy Guy met wat Steely Dan.
Dus eigenlijk, als je even niet oplet, blaast ze je zo omver! Gedurende het optreden in Joppe wordt Eef
bijgestaan door Monique de Jong
op basgitaar. Deze dame staat met
haar no-nonsense steady groovin’ al
een tientallen jaren haar mannetje
tussen de heren muzikanten. Niet
alleen in de Europese bluesscene,
want ook in Amerika heeft ze duidelijk haar blues-voetsporen achtergelaten. Op drums hebben zij Robbie Carree, wie behalve in de jazzscene ook in de bluesscene zijn
sporen heeft verdiend! Hij toont zich
steeds een kunstenaar op zijn trommels wat zijn spel zo indrukwekkend maakt. En op gitaar laat Dicky Greenwood van zich horen. Kortom, dit belooft veel goeds! Op het
podium een paar stoere meiden en
jongens en goeie stevige blues! Het
optreden begint maandag om ongeveer 19.00 uur en de toegang tot
het café in de Weteringstraat is natuurlijk gratis!

Aalsmeer - Zaterdagavond 30 mei
draait Bacchus in het kader van de
filmmaand mei ‘Milk’ van Gus van
Sant. Harvey Milk was een formidabel mens. Niet omdat hij de eerste
openlijke homoseksueel was die in
Amerika werd gekozen in een politiek ambt (wethouder in San Francisco), niet omdat hij vermoord werd
voor zijn idealen (in 1978) en al helemaal niet omdat hij centraal stond
in een Oscarwinnende documentaire (The times of Harvey Milk van
Rob Epstein uit 1984). Wél omdat hij
een hele generatie homoseksuele
mannen en vrouwen het zelfvertrouwen gaf de kast open te gooien. Bovendien toonde hij door zijn leven
en carrière aan dat homo’s politieke, economische en maatschappelijke macht konden hebben. De rol

van de activist wordt gespeeld Sean Penn, die overtuigend de rol van
Milk vertolkt: Een man die de persoonlijke reis maakt van een Wall
Street-man, die zijn seksleven voor
de buitenwereld verbergt, en via de
tegencultuur van Greenwich Village
en het Castrodistrict in San Francisco langzaam uitgroeit tot de zelfbenoemde burgemeester van Castro
Street. Hij wordt later een figuur die
een belangrijke rol speelt in het nationale debat over gay rights. Je ziet
hoe Milk groeit in zijn rol. Filmmaker
Gus van Sant heeft meesterlijk gebruik gemaakt van het vele archiefmateriaal dat rond Milk bestaat. De
film in cultureel café Bacchus begint om 21.00 uur, de zaal is open
vanaf 20.30 uur, en de toegangsprijs
bedraagt 3,50 euro.

Koppelkaarten in Hornmeer
Aalsmeer - Hoewel het zomers
weer is, bemerkt de buurtvereniging
daar weinig van. Bomvol was het
weer afgelopen vrijdag in buurthuis
Hornmeer. Leuke partijen dat wel,
maar de gezelligheid heeft weer gewonnen. Op één zijn Wil ter Horst en
Ans Doeswijk geëindigd met 5517
punten, op twee Paul Schouten en
Theo Nagtegaal met 5100 punten en
Bep van Netten en Tiny Siemonsma
met 5100 punten en op vier Jan en
Krijna Verhoef met 5023 punten. De

Kaartavond om
heel varken
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 29 mei organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de
laatste klaverjasavond van dit seizoen. Er wordt deze avond gekaart
om een heel varken. De helft van
het varken wordt verdeeld in diverse vleesprijzen voor de verloting, en
de andere helft in diverse vleesprij-

poedelprijs mochten Riet Hoekman
en Nel de Koning met 3887 punten mee naar huis nemen. Het jokeren is gewonnen door Nel Schouten met 132 punten. De poedelprijs
was voor Trudy Knol met 732 punten. De volgende speelavond is aanstaande vrijdag 29 mei, opnieuw
koppelkaarten. Kaartliefhebbers zijn
welkom in buurthuis Hornmeer in
de Roerdomplaan 3. De deur is los
vanaf 19.30 uur, de kaarten worden
vanaf 20.00 uur verdeeld.
zen voor de einduitslag waarbij er
voor iedereen deze avond een prijs
is. Drie maal hebben de kaarters de
kans om zoveel mogelijk punten te
vergaren. Tussen het tweede en het
derde spel worden loten verkocht
voor de grote loterij waarin deze
avond volop fantastische vleesprijzen. Kom gerust met familie, vrienden, clubgenoten en buren naar deze klaverjasavond in het Dorpshuis
te Kudelstaart. Aanvang is 20.00 uur,
inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro.
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Workshop Paverpol bij Lions
Aalsmeer - Lions Club Aalsmeer
Ophelia (de damesclub) organiseert in samenwerking met De
Heksenketel een workshop paverpol op donderdag 4 en vrijdag 5 juni. Op een tweetal avonden maken
de cursisten een beeld van een elfje, ballerina, vogelverschrikker, kabouter, meisje of een ander figuur.
Er wordt gewerkt met een ondergrond van draad en folie. Daarover
wordt er geboetseerd met een tshirt gedrenkt in paverpol. De eerste avond is van 19.30 tot 22.30 uur
en de tweede avond start om 20.00
uur en duurt tot 21.30 uur. De workshop is bij de familie Hooyman aan
de Oosteinderweg 301 en inschrijven kan tot eind deze week bij Luus
Hooyman, tel. 0297-342200 of mail
info@lhcreaties.nl. Tijdig inschrijven
wordt aanbevolen! De kosten bedragen 35 euro voor de totale cur-

put gegraven, gelijk werden eeuwenoude verkavelingslootjes zichtbaar en deze zijn in kaart gebracht.
De resultaten van de opgravingen
door Han van Leeuwen en Ron Otto
zijn onder de aandacht van de gemeente gebracht en dit heeft er mede toe geleid dat de gemeente bij
nieuwe bouwactiviteiten in het historische centrum van het dorp een
veel uitgebreider archeologisch onderzoek zal laten doen. Bestuurslid
Henk van Leeuwen van de stichting
Oud Aalsmeer is de drijvende kracht
achter de thematentoonstelling die
nog tot oktober te zien is. Henk vertelt: “Ik zag zo maar twee mannen
graven, was een beetje verbolgen

sus, dit is inclusief materialen, koffie
of thee. De begeleiding wordt verzorgd door Luus Hooyman en Marian van Velzen.
Opbrengst voor goed doel
De opbrengst van deze workshop
gaat naar de Stichting Posso Ajudar,
wat in het Braziliaans betekent
‘Mag ik helpen’? De Stichting Posso
Ajudar is in 2006 opgericht om een
logeerhuis te bouwen voor ouders
van patiëntjes van de kinder intensive care van het João Alves Filho
ziekenhuis in Aracajú in het NoordOosten van Brazilië. Soms komen
de patiëntjes van honderden kilometers ver en hebben hun ouders
geen verblijfplaats in Aracajú. Voor
het genezingsproces van kinderen
is het erg belangrijk dat hun ouders
in de buurt zijn. Kijk voor meer informatie op: www.hulpdirect.org.

en ben op ze afgestapt. De gravers
bleken echter lid te zijn onze stichting. Dus, het zat goed.”
De twee amateur archeologen Han
en Ron hebben prima werk verricht.
Ze hebben een grote serie bodemschatten naar boven gehaald. De
opgravingen bieden een verrassende kijk op de rijke geschiedenis van
het dorp Aalsmeer. De officiële opening werd verricht door archeoloog
en oud-Aalsmeerder Jan van Doesburg. Hij benadrukte nog eens hoe
belangrijk het is om op historische
plekken altijd uitgebreid en zorgvuldig bodemonderzoek uit te laten voeren. “En, vondsten altijd melden.”

‘Oud Aalsmeer

op de schop’
geeft kijkje in verleden
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 23
mei is in het Historisch centrum op
de Historische Tuin de thematentoonstelling ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ geopend.
De gemeente werd tijdens de openingsceremonie op de vingers getikt, omdat de vondsten veilig zijn
gesteld door twee amateur archeologen uit Nieuwveen. “De gemeente
had een onderzoek laten uitvoeren

en de conclusie was dat er nauwelijks iets in de grond lag. Dus wel”,
aldus Henk van Leeuwen. De gevonden spullen, waaronder rijk gedecoreerde borden en steengoed uit
het begin van de zeventiende eeuw,
zijn uitgestald in de vitrines van het
museum. Bij de aanleg van de parkeergarage onder de nieuwbouw op
het Praamplein werd vorig jaar een
ongeveer vier meter diepe bouw-

Danstest rolstoeldansers
Gedichtentuin in het
boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Het boomkwekerskerkhof, met zijn oude grafzerken in de
schaduw van prachtige oude bomen, gaat de locatie worden voor
een gedichtentuin.
KCA heeft van de gemeente toestemming gekregen om tijdens het
monumentenweekend op 12 en 13
september en tijdens de KCA Kunstroute op 19 en 20 september dit historische kerkhof open te stellen voor
publiek. Deze unieke locatie aan de
Stommeerweg zal de plek zijn waar
belangstellenden de kans krijgen
om in alle rust van gedichten te genieten. Een groot aantal dichters uit
Aalsmeer en omgeving is gevraagd
om voor deze speciale gelegenheid

een gedicht te schrijven. Het thema van de gedichten is, zeer toepasselijk, vergankelijkheid. De gedichten worden op weersbestendige wijze in een goed leesbaar lettertype op standaards tussen de zerken geplaatst. Dichters die belangstelling hebben om hier aan mee te
werken worden van harte uitgenodigd om een gedicht van eigen hand
in te sturen.
Het gedicht mag maximaal 14 regels tellen. Inzenden kan tot 15 juni
naar corrie_deboer@zonnet.nl. De
werkgroep podiumkunsten en literatuur bepaalt welke gedichten uiteindelijk voor deelname in aanmerking komen.

Geweldige afsluiting seizoen
Saskia Laroo in Bacchus

Aalsmeer - Zaterdag 23 mei had
Saskia Laroo de eer het laatste jazzconcert van het cultuur seizoen
2008/2009 in Bacchus te mogen
verzorgen. Dit was de Amsterdamse
trompettiste wel toevertrouwd. Haar
dynamische kwartet bestaande uit
de Amerikaanse pianist en zanger
Warren Byrd, de aan het conservatorium in Groningen studerende jonge
Poolse Dorota Piotrowska op drums
en bassist Andy Valkenburg zorgden voor een avond waar het speelplezier van het podium spatte en die
rond middernacht een hoogtepunt
bereikte met een geweldige uitvoering van Monk’s Round Midnight.
Het enthousiaste publiek werd door

Hoofddorp - Afgelopen zaterdagmiddag, 23 mei was voor 23 dansers
van Walking Wheels uit Hoofddorp
een belangrijke dag. Tijdens het afdansen zou blijken of zij het afgelopen seizoen goed hebben geoefend
op de nieuwe figuren en dansen
die de beide instructeur hen hebben aangeleerd. Gelukkig bleek dit
het geval, de driekoppige jury deelde cijfers uit tussen de zeven en de
negen. Oftewel alle deelnemers zijn
geslaagd en mochten aan het einde
van de middag hun certificaat, cijferlijst en speldje in ontvangst nemen. Al sinds 1999 organiseert Walking Wheels (bijna) jaarlijks de medaltest voor haar dansers. Waren
er toen slechts tien kandidaten, dit
jaren gaan 23 dansers op voor de
danstest. Elk jaar zoekt de organisatie ten minste twee juryleden met
een brede ervaring in het rolstoeldansen. Dit keer waren dat drie instructeurs rolstoeldansen, allen met
historie in de dansgroep De Swingende Wielen uit Zaandam. Veronica van der Werff is instructeur en
was jarenlang wedstrijddanser in de

duo-categorie. Corine Meijer-van
Breukelen, is sinds een aantal jaren binnen Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) onder andere verantwoordelijk voor de wedstrijd inschrijvingen. Het derde jurylid, Eddy de Vink, is nu al jaren de
scrutenier van SRN op alle landelijke wedstrijden. Brons duo is behaald door Linda de Groot (IJmuiden), Astrid Jonker, Marga van Lith
(Amsterdam), Wieger van Lith (Amsterdam), Wendy de Nieuwe, Joan
Nunumete (Haarlem) en Manon van
Oostwaard Brons combi door Corina van Mul. Brons-ster duo door
Cecilia Huijts en Brons-ster combi
door Monique Popma. Zilver is uitgereikt aan de duo-dansers Steven
van der Laan (Aalsmeer) en Tineke Tates en zilver-ster duo aan Dennis Ross, Lidie Venjakob (Amsterdam). Met goud beloond voor het
combi-dansen is Joke Boerema De
rolstoeldansers kunnen nu gaan genieten van een welverdiende vakantie. Op 21 september starten de
lessen weer. Meer weten? Kijk op
www.walkingwheels.nl.

de band beloond met een diepe buiging en een fraaie toegift.

Aalsmeer - Met drie geweldige
programma´s komt radio Aalsmeer
de aanstaande luilaknacht wel door.
Om twaalf uur ’s nachts neemt Nerd
Allert samen met Marcel en Marjolein plaats achter de microfoon.
Vanaf drie uur vervolgens gaat Olmo helemaal los in de nacht. Tussendoor komen Koen en Jan met
een live verslag uit de N201, waar
liefst vijf bands van zich gaan laten horen. En de klapper deze luilaknacht is ouderwetse radio met

Dragnet van zes tot negen uur. Koen
en Jan gaan in de ochtend uren geheel aalsmeer wakker maken met
fijne muziek en een speciaal optreden van de gezellige zanger Johan.
Deze zanger is vooral bekend van
zijn optreden in het voorprogramma
van onder andere Frans Bauer. Reageren tijdens de uitzending kan via
de telefoon 0297-328585 of via msn
luilak@live.nl. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 99.0 FM op de kabel
en 105.9 FM in de ether.

Kom muziekinstrument leren
bespelen bij Sursum Corda

PACT-avond goed bezocht

Leerzaam Politiek café over
zorg in Aalsmeer
Aalsmeer - Welke weg moet je bewandelen als je zorgbehoeftig wordt
en thuis wiltblijven wonen zo lang
dat mogelijk is? Waar moet je heen
voor hulp? Wat is de rol van de gemeente hierin? Op wat voor soort
hulp heb je recht? Hoe kun je zo
lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen? In het goed bezette politieke café van PACT Aalsmeer van 19
mei in Bacchus, is geprobeerd een
weg te wijzen in dat doolhof van
zorgmogelijkheden. Om voor zorg in
aanmerking te komen is een indicatie nodig. Op een vraag uit het publiek waarom het wel twee maanden moest duren voordat een indicatie gegeven kon worden antwoordde wethouder Overbeek dat
hij er ondanks de lange wachtlijst voor zou zorgen dat bij spoedzorg de gemeente afspraken met de
zorgaanbieders zou maken die zorg
zo snel mogelijk te verschaffen en
wanneer je niet weet waarheen te
gaan voor zorg, dan isdaar te allen
tijden het zorgloket van de gemeente, die helpt bij invulling van formulieren en bij de verwijzing naar de
juiste instanties. Die sociale opstelling van de wethouder kreeg goedkeurende bijval van hetpubliek.Dat
de verschillende zorginstanties niet
altijd in staat zijn om adequate zorg
te leveren en er vooral in de beginfase van de zorg dingen mis gaan,

Luilaknacht met radio Aalsmeer

werd wel duidelijk door de opmerkingen en vragen uit het publiek. Er
is bezuinigd op de zorg. De overheid
draait aan de knoppen en de zorgaanbieders moeten zich strak aan de
voorgeschreven indicatie houden.
Dat mag je best rantsoenering noemen. Het wordt de mensen die de
directe zorg verlenen er niet makkelijker op gemaakt. Toch is er geen
reden om er somber over te zijn. De
gasten van het PACT café spraken
met veel enthousiasme over hun
werk en toonden zich zonder uitzondering begaan met de mensen
die zorg nodig hebben. Hetty Heijerman, zorgcoördinator namens Amstelring, mevrouw Riet Spaargaren
coördinator thuiszorg namens het
Zorgcentrum Aalsmeer, Hans van
Fulpen, lid van de raad van bestuur
van Amstelring en niet te vergeten
de heer Arie de Bruin van de seniorenraad. Zij allen waren zeer goed
geïnformeerd en konden de zorgen
die onder het publiek leefden over
de zorgverlening met ze delen maar
ze ook helpen en tevreden stellen
met de beantwoording van de vele
vragen die er leefden. Onder voorzitterschap van de directeur van de
parkinson-patientenvereniging Stefanie van Vliet was het een vruchtbare, leerzame bijeenkomst, die natuurlijk veel te kort was.
Marian Kaaijk

Benefietconcert Vivace
voor Malawi succesvol!
Kudelstaart - Op alle fronten was
het concert van afgelopen zaterdagavond van het vrouwen ensemble
Vivace voor Malawi in de Sint Jankerk een groot succes.
Aan het begin werd door de jongeren verteld waarom zij naar Malawi gingen en wat zij er wilden gaan
doen.
Hun verwachtingen werden met enkele foto’s onderstreept. Vanuit de
parochie St. Jan Geboorte, begeleidt
door de pastor en ondersteund door
het Bisdom Haarlem-Amsterdam,
Cordaid en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, zal een
groep van elf jongeren op weg gaan
voor een bezoek van bijna drie weken aan het land Malawi. Het koor
was uitstekend in haar zang en de
ongeveer 150 aanwezigen genoten
van de liedjes, waarvan een aantal
zachtjes meegeneuried werd door
enkele aanwezigen. Een prachtig
gevoelvol gezongen solo van het
lied “The Rose” liet de aanwezigen
in de kerk muisstil genieten van dit
mooie lied.
Een muzikaal intermezzo van piano
en fluit, was slechts één van de ve-

le keren dat de handen na afloop op
elkaar geslagen werden in een luid
applaus.
In de pauze werden door de jongeren lootjes verkocht waarvoor veel
prijzen beschikbaar waren gesteld,
onder andere door de dames van
Vivace, de plaatselijke bakker en
palingrokerij en de jongeren zelf. De
koffie en thee was niet alleen een
gezellig half uurtje, maar tevens
een moment dat een aantal jongeren met de concertgangers verder
praatten over het doel van hun reis.
Het was een avond die de moeite
meer dan waard was.

Bingo-avond in
Proosdijhal
Kudelstaart - Op vrijdag 29 mei
gaan de bingo ballen weer rollen in
sportcafé de Proosdijhal in de Edisonstraat. Liefhebbers van het bingospel zijn van harte welkom. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Wil jij een muziekinstrument leren bespelen? Dat kan
onder andere bij Sursum Corda. De
muziekvereniging heeft een aantal muziekinstrumenten beschikbaar voor leerlingen om te bespelen. Als je lid wordt van de muziekvereniging is het mogelijk bepaalde instrumenten in bruikleen te krijgen. Op dit moment zijn onder andere klarinetten, maar ook koperen
muziekinstrumenten, beschikbaar
voor leerlingen.
De overstap van blokfluit naar een
ander blaasinstrument is vrij makkelijk te maken. Leerlingen betalen
slechts een klein bedrag aan contributie. Leden van de vereniging kunnen een korting krijgen op de muzieklessen bij muziekschool de Hint
in Aalsmeer of bij Pier K in Hoofddorp.
Nieuwe instrumenten
Jonge beginnende of gevorderde
muzikanten zijn ook van harte welkom bij Jong Sursum, het jeugd- en
opleidingsorkest van muziekvereniging Sursum Corda.
Leerlingen die al een paar maanden

les hebben gehad op een blaasinstrument en slagwerkers worden uitgenodigd eens een repetitie
bij te komen wonen. Sursum Corda is een harmonieorkest. Dit houdt
in dat naast koperen blaasinstrumenten zoals bijvoorbeeld trompet, hoorn en trombone, ook houten instrumenten meespelen in het
orkest. Onder ‘hout’ wordt klarinet,
dwarsfluit, hobo en saxofoon verstaan. Jong Sursum repeteert iedere
vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur
in gebouw Irene in de Kanaalstraat,
naast de Dorpskerk. Tot de zomervakantie kun je gratis komen meespelen bij Jong Sursum. Loop eens binnen vanaf 18.45 uur vrijdag of neem
contact op via de website www.sursumcorda-aalsmeer.nl. Voor meer
informatie kan ook contact gemaakt
worden met de secretaris via 0297344334. Sursum Corda doet ook mee
met de C1000 clubactie. Tot 13 juni
ontvangen klanten van de C1000 bij
iedere 10 euro boodschappen een
munt. Steun Sursum Corda en geef
hen uw C1000 munten. De vereniging wil graag haar instrumentarium vernieuwen!
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Vrijwilligers voor het voetlicht:

Joop de Ruiter: “Je draagt iets
bij aan de maatschappij”

Avond vol verrassingen voor
Tafeltje Dek Je vrijwilligers
Aalsmeer - Op 14 mei jl. was de
jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers van Tafeltje Dek Je. Het is een
bijzondere groep mensen. Allereerst
is het een heel grote groep, namelijk bijna 150 Aalsmeerders, die er
samen voor zorgen dat gedurende
het hele jaar circa 170 Aalsmeerders
dagelijks een verse warme maaltijd thuis ontvangen. Dit zijn ongeveer 40.000 maaltijden per jaar, die
belangeloos worden rondgebracht
door deze mensen. Het is een verbluffend staaltje van onderlinge solidariteit. Wat opvalt is dat veel vrijwilligers dat ook al jaren doen, sommigen al 33 jaar. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom.
Eenmaal per jaar worden de vrijwilligers samen met partners uitgenodigd in Zorgcentrum Aelsmeer om
hen te bedanken voor het werk dat
zij doen voor de Aalsmeerse gemeenschap. Bij die gelegenheid
wordt er gezamenlijk overlegd over
Tafeltje Dek Je en maken de koks
van Zorgcentrum Aelsmeer een buffet klaar voor de genodigden. Het is
daarbij altijd weer zoeken naar een
manier om duidelijk te maken hoe
groot de waardering is voor hun inzet. Natuurlijk vertelt de directeur
van Zorgcentrum Aelsmeer, de heer
J.M. Dreschler, elk jaar hoe het gesteld is met de voorziening van Tafeltje Dek Je en gaf dit jaar aan
hoe blij hij was dat de gemeenteraad van Aalsmeer besloten heeft
om een voorgenomen bezuiniging
op de voorziening niet door te laten
gaan. Ook gaf hij in zijn toespraak
aan wat een bijzonder grote preventieve waarde het heeft om mensen
door middel van een dagelijkse verse maaltijd in een goede voedingstoestand te houden. Dat voorkomt
dat mensen ziek worden en een
beroep doen op zorg en is een regelrechte besparing, zeker nu een
deel van de zorg (WMO) door de
gemeente moet worden bekostigd.
Maar als het gaat om de dank voor
de vrijwilligers dan hebben woorden ook hun beperkingen. Dit jaar
echter is er extra kleur en luister gegeven aan de middag door de artiesten van Verrassend Jo. Verrassend Jo bestaat uit twee veelzijdige vrouwen in opvallend rood jacket
met hoge hoed, die verschillende
acts kunnen laten zien, waaronder

‘momentje voor een complimentje’.
Door middel van een lied werden
de vrijwilligers omhoog gestoken en
het gezamenlijke werd door hen op
een zo goede en warme wijze benadrukt, dat aan het eind van het lied,
iedereen elkaar complimentjes en
schouderklopjes stond uit te delen.
Ook later bij het ‘muziek à la carte’, waarbij elke tafel een lied koos,
dat live ten gehore werd gebracht,
was de hilariteit groot. Een sprankelijk muzikaal intermezzo van goude
oude meezingers was de menukaart
‘musique à la carte’. Gaandeweg de
avond kreeg je nog de meeste bewondering voor de vaardige, actieve
manier waarop Jolanda en Marcelle
met hun publiek omgingen, telkens
moeiteloos precies de juiste toon
vindend voor hun gevarieerd publiek. Er waren meer verrassingen.
Twee jonge performers, Bob Poortvliet (13 jaar) en Daan van Ederen
(12 jaar) kwamen aan de verschillende tafels hun goocheltrucs laten
zien. Het duo noemt zich de Magic
Sticks. Ze staan wellicht nog aan het
begin van hun carrière als performer, maar met hun aanstekelijk enthousiasme lieten ze het publiek aan
tafel versteld staan van hun kunsten. Hun spontaniteit werkte zeer
aanstekelijk en ze maakten hun lijfspreuk meer dan waar: ‘we zijn niet
te duur, maar wel te leuk’. Als klap
op de vuurpijl kwamen Swiebertje
en Malle Pietje ten tonele. Hieraan
werd vorm gegeven door het duo
‘Leuke Gasten’, een professioneel
animatieduo, dat al bijna tien jaar
actief is en bestaat uit Jeroen Dikkeboom en Ed Staring. Het verbluffende van hen was dat het hier voor
je gevoel niet ging om een imitatie
van Swiebertje en Malle Pietje. Nee,
het waren Swiebertje en Malle Pietje. Het was zo ongelooflijk echt, ze
zaten zo volledig in hun rol, het was
verbluffend om te zien. De waardering was dan ook zeer groot. Al met
al was het een avond met veel spektakel en veel gezelligheid. Alle optredende artiesten bleken bovendien nog Aalsmeerders te zijn ook.
Aan het einde van de avond kon
vastgesteld worden dat Aalsmeer
niet alleen een dorp is met veel onderlinge solidariteit, maar ook een
plaats met heel veel talent en creativiteit.

Aalsmeer - Met het verrichten van
vrijwilligerswerk denkt men wellicht niet zo snel aan werken voor
een politieteam. Toch maakt het politiecorps Amsterdam/Amstelland
dankbaar gebruik van hun volontairs. Vanaf 2000 is men op landelijk
niveau gestart met het aantrekken
van volontairs.
Op dit moment zijn er ruim 300 medewerkers actief en men streeft er
naar om in de toekomst de 500 te
halen. Er is vraag naar baliewerk en
publieksopvang, verzorging paarden en stallen, verzorging politiehonden en ondersteuning opleiding, ondersteuning buurtregie, algemene administratieve ondersteuning, ondersteuning korpsbericht
en voorlichting, onderhoudswerkzaamheden aan onder andere het
wagenpark. Het politiebureau aan
de Dreef kent een volontair en dat
is de in Aalsmeer wonende Joop de
Ruiter. Van oorsprong Amsterdammer, maar met een lief Aalsmeers
meisje getrouwd waarmee hij nog
steeds heel gelukkig is. Zijn taak
bestaat uit het ontvangen van bezoekers met vragen en problemen.
Indien nodig wordt men daarna
naar de beslisser van dienst verwezen die bepaalt welke mate van hulp
noodzakelijk is.

te familieleden werden uitvoerig bekeken. “Begrijpelijk, want werken bij
de politie is niet zo maar een vrijblijvende job. Achter de schermen valt
er veel te doen en via de computer
zie ik wel het nodige aan mij voorbijkomen. Natuurlijk doe ik daarover
geen enkele mededeling. Wij hebben hier terecht geheimhoudingsplicht. Maar het is niet zo dat ik de
sores mee naar huis neem hoor, als
ik de deur achter mij dicht trek dan
ben ik alles kwijt.”
Rollenspel
Bij het worden van baliemedewerker
of andere interessante werkzaamheden horen ook cursussen. Zo is er
de basis cursus BOA, hetgeen buitengewoon opsporing ambtenaar
betekent. “Je leert er onder andere de basis van het strafrecht, een
procesverbaal maken.” De Ruiter
leerde verder voor verkeersregelaar bij grote evenementen en ook

hoe mensen voor de balie te benaderen. “Hiervoor worden acteurs ingehuurd en door middel van een
rollenspel leer je hoe je wel en niet
met de verschillende situaties moet
omgaan. Heel goed om je mensenkennis toe te passen.” Acht uur per
week is De Ruiter het eerste aanspreekpunt bij het bureau aan de
Dreef en hij werkt acht uur op het
politiebureau in Amstelveen noord.
“Het is mijn taak om de mensen op
hun gemak te stellen. Velen hebben
toch iets vervelends meegemaakt.
Ik geef de bezoekers meestal eerst
even iets te drinken, zodat zij hun
verhaal kunnen vertellen.” Als baliemedewerker wordt er in uniform gewerkt. Hoe dat voelt?
“Ik ben niet onbekend met uniformen. Ten eerste was mijn vader beroepsmilitair en hoewel ik zelf niet
in dienst heb gezeten, kwam ik
wel als achttien jarige bij de politie terecht. In de tijd dat ik in dienst

moest, waren er te veel aanmeldingen. Ik ben wel goed gekeurd,
maar hoefde niet in het leger. Ik
werd buitengewoon dienstplichtig.
Als vervangende dienstplicht kon ik
kiezen tussen de vrijwillige politie of
de BB (Bescherming Bevolking). Ik
koos voor de vrijwillige politie. Mijn
gehele diensttijd heb ik bij de politie gewerkt. Toen mijn diensttijd er
opzat, moest ik het uniform dat ik
die achttien maanden had gedragen weer inleveren. Tja en nu draag
ik alweer bijna vijf jaar dit uniform.
Het staat netjes, vind je niet? Het is
niet zo dat ik er meer status door
krijg hoor, maar je bent herkenbaar
voor de mensen en daar gaat het
om.” Voor Aalsmeerders die regelmatig luisteren naar radio Aalsmeer
zal Joop de Ruiter beslist geen onbekende zijn. Wekelijks ontvangt en
ondervraagt hij de plaatselijke politici. En voor een jaar terug verzorgde hij ook nog eens het secretariaat van D66. Of De Ruiter nu voor
of achter de schermen werkt, het is
hem om het even. Hij wil gewoon
op een prettige manier bezig zijn en
iets betekenen voor de maatschappij.
Janna van Zon
De wervingsite voor vrijwilligers
en volontairs bij de politie is
www.politie-werving.nl.

Geen thuiszitter
Joop de Ruiter is geen thuiszitter. 28
jaar werkte hij als chauffeur bij een
expediteur op de veiling, en was nog
maar half op weg naar de 58 jaar
toen het bedrijf failliet ging. Dat hij
vrijwilligerswerk wilde gaan doen,
stond voor hem vast. Wat het zou
worden wist hij nog niet. “Eerst heb
ik in de wijkraad van Aalsmeer Oost
gezeten en daar kwam ik regelmatig
brigadier Jan Sluiter, onze buurtregisseur, tegen. Ik had al eerder gehoord dat de politie volontairs zocht
en ik vroeg aan hem: Weet jij waar
ik mij moet aanmelden?” De benodigde formuleren van de Politie Amsterdam/Amstelland vrijwilligers afdeling werden thuisgestuurd en ingevuld. De Ruiter werd gescreend,
ook de antecedenten van zijn naas-

Vanavond vergadering
stichting de Bovenlanden
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 mei, vindt de algemene jaarvergadering van stichting de Bovenlanden plaats. De aanvang is 20.00
uur en plaats van samenkomst is
het kantoor van de stichting op het
terrein van jachthaven Dragt aan de
Stommeerweg.
Na de opening en de mededelingen
worden de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester besproken.
Vervolgens vindt een bestuursverkiezing plaats. Namens de stichting
Oud Aalsmeer is H.M. Alderden aftredend en herkiesbaar en namens
de donateurs A.M. de Boer.
Afscheid gaat genomen worden
van Koos Luurs en hij draagt de taken van het secretariaat over aan
A. Buijs. Voor de vacature van R.

Leguit namens de stichting Landschap Noord wordt voorgesteld P.
de Jong te benoemen.
Na de pauze staat een lezing over
ransuilen door Bert Jan Bol, coördinator werkgroep Roofvogels en uilen, op het programma. Tijdens de
lezing wordt een uitleg gegeven
over de winterslaapplaatsen van de
ransuilen, evenals aandacht wordt
besteed aan geslacht- en leeftijdsbepaling en het plaatsen van manden als alternatief nest.
De vergadering wordt besloten met
de rondvraag en het naar voren
brengen van ideeën en wensen. Donateurs zijn van harte welkom.
Wie meer wil weten over
de stichting kan kijken op
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Rijsenhoutse Kevin in race
voor Student of the Year

Bijzondere race-auto’s te kijk
Rijsenhout - Op zaterdag 13 juni
staan er in het Konnetlaantje enkele zeer bijzondere dragracers opgesteld. Twee inwoners die deze bijzondere sport bedrijven zullen hun
auto’s op deze dag laten zien. Daarnaast zullen vanaf ongeveer 15.00
uur de deelnemers aan ‘Het laatste rondje’ zich hier opstellen. Dit is
een toerrit voor sportwagens, klas-

siekers en cabrio’s die vanaf 11.00
uur verreden zal worden. Indien u
hieraan wilt deelnemen kunt u zich
inschrijven via www.feestweekrijsenhout.nl. De start van deze rit is
om 11.00 uur en de kosten bedragen 25 euro per equipe van twee
personen. Deze prijs is inclusief routeboek, rallyschild en een eenvoudige boerenlunch.

Rijsenhout - De 19-jarige Kevin
Bergmeijer uit Rijsenhout is finalist in de verkiezing Student of the
Year. De verkiezing wordt ieder jaar
gehouden door Studenten.net. Het
draait bij deze verkiezing niet alleen
om beauty, maar ook om brains.
Twaalf mannen en twaalf vrouwen
zijn doorgedrongen tot de halve finale, waaronder dus ook Bergmeijer. Hij heeft hiermee al meer dan
160 deelnemers achter zicht gelaten. Bergmeijer studeert Small business & retail management en hij
heeft de ambitie om het ooit als zelfstandig ondernemer te gaan maken.
“Voor de grap deed ik mee aan deze
verkiezing”, vertelt Kevin Bergmeijer.
“Nu ik de halve finale bereikt heb,
ben ik echter gemotiveerder dan
ooit om te winnen.” De prijzen liegen er niet om. Alle finalisten krijgen sowieso een modellencontract,
een professionele fotoshoot en een
catwalktraining. De winnaars krijgen als klap op de vuurpijl ook nog
een vakantie voor twee naar Kreta
cadeau. Tijdens de hele verkiezing
worden de deelnemers getest op algemene kennis, maatschappelijke
betrokkenheid en uiterlijke schoonheid. “Afgelopen donderdag moest
ik naar Groningen voor een debat
over medicijnonderzoeken”, gaat de
student verder.
“De wereldkampioen debatteren
Lars Duursma gaf ons eerst een
cursus debatteren. Uiteindelijk eindigde ik bij de mannen op de derde

plaats, waardoor ik weer extra stemmen won.” Kevin tot slot: “Ik ga keihard mijn best doen, maar vergeleken met de andere deelnemers ben
ik nog vrij jong. Het is aannemelijk
dat een geneeskunde student van
27 over meer algemene kennis beschikt dan ik, dus ik ben benieuwd
hoe het gaat lopen.” Tot de verkiezingsavond op woensdag 3 juni
kan gestemd worden op deze Rijsenhoutse student via www.studentoftheyear.nl.

Vrijdag om 20.30 uur op SBS6

Daniëlle Bubberman te gast
in Holland’s got Talent
Aalsmeer - Morgen, vrijdagavond
29 mei, brengt SBS6 de grote finaleshow van Holland’s got Talent live
op de buis. Na een zoektocht van
twee maanden wordt duidelijk wie
zich dit seizoen het grootste talent van Nederland mag noemen
en daarmee de opvolger wordt van
de Kudelstaartse Daniëlle Bubberman. Daniëlle is nog steeds heel blij
dat ze vorig jaar aan deze talentenjacht heeft meegedaan. De choreografieën voor haar bijzondere optredens werden gemaakt door Marley Eltz van Corpus Acrobatic Theatre, waar Daniëlle een opleiding tot
acrobate volgt.
Na het winnen van het programma
heeft ze veel leuke mensen ontmoet
en werd ze uitgenodigd voor optredens bij circusfestivals, sportgala’s
en bedrijfsfeesten. Hoogtepunt was
natuurlijk het optreden tijdens het
Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré. Ook gaf Daniëlle interviews, werd ze gevraagd voor fotoshoots en was ze te zien in een aantal televisieprogramma’s. Met Ro-

bert Ronday heeft ze zo nu en dan
nog contact. In de live finaleshow
van aanstaande vrijdag mag Daniëlle de prijs overhandigen aan de winnaar van Holland’s got Talent 2009.
Het zal ongetwijfeld een spannende
strijd worden tussen de zes finalisten: De Psionics (dans/flexibiliteit),
Lars (gitaar),Groove Kings (breakdance), Alberto da Moreno (operazang), Tessa Kersten (zang/gitaar)
en Maxime Beelen (zang). Degene die door het publiek wordt gekozen als het grootste Talent van
Nederland wint een optreden voor
20.000 mensen bij het concert For
Your Eyes Only van Gerard Joling in
Spaarnwoude. Daniëlle kijkt uit naar
de finaleshow van vrijdagavond.
“Heel leuk om de finalisten te ontmoeten. Ik wens ze natuurlijk allemaal veel succes. Ik weet nog goed
hoe spannend ik het vorig jaar zelf
allemaal vond!” Ze treedt overigens
zelf ook op in de show en is te zien
met een nieuwe act waarvan Marley Eltz de fraaie choreografie heeft
gemaakt.
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Westeinder Rondvaart
neemt sloep in de vaart

Nieuwste rage: Zumba
Fitness bij HealthCity

Aalsmeer - Het Aalsmeerse rondvaartbedrijf Westeinder heeft onlangs een sloep voor de verhuur in
de vaart genomen. De sloep biedt
plaats aan maximaal tien personen
en is te huur vanaf één uur. Bijzonder is dat de huurders niet zelf hoeft
te schipperen, de schipper krijgt
men er gewoon bij. De drempel om
zelf een bootje te huren en te varen,
ligt vaak te hoog. De onbekendheid
met de vaarregels en de besturing
van een boot doet velen besluiten
dan maar niet te gaan varen. Nu is

Aalsmeer - Fitnessketen HealthCity
introduceert dé zomerhit van 2009,
Zumba Fitness. Zumba is dé nieuwe
trend die is overgewaaid uit Amerika! Deze groepsfitness workout op
Latijns Amerikaanse muziek is vanaf
juni in de clubs te ervaren.
Het is een fitness workout met danspassen op aanstekelijk salsa, merengue, flamenco en zelfs hip hop
muziek. De les is makkelijk te volgen, bevat geen ingewikkelde danspasjes en is dus voor iedereen geschikt.
Zumba Fitness staat niet alleen voor
veel plezier, maar ook voor vetverbranding en conditietraining. Zumba is een mooie aanvulling op het
uitgebreide aanbod van de faciliteiten van de meest toonaangevende
fitness- en ontspanningsketen van
Nederland.
De instructeurs van de clubs hebben een intensieve opleiding gevolgd en krijgen continu bijscholing. Door de ruime ervaring en het
enthousiasme van de instructeurs

er de mogelijkheid om toch zorgeloos en luxe rond te varen voor een
aantrekkelijke prijs. De Westeinder
Rondvaart hoopt hiermee nog meer
mensen te laten genieten van de
mooie Westeinderplassen. Vanzelfsprekend kunnen drankjes en hapjes mee aan boord om de vaarbeleving compleet te maken. Ook het
eiland op de Poel (‘t Ailand op zijn
Aalsmeers) is bij de rondvaart te
huur. Informatie over ‘het luxe varen’ via 0297-341582 of tehuur@
westeinderrondvaart.nl.

Uitbreiding van de rondvaartvloot!

De nieuwe Chevrolet Cruze.

Extra openingstijden bij Van
Kouwen vanwege slooppremie
Mijdrecht - Vanaf 29 mei kunnen
autobezitters officieel profiteren van
de slooppremie regeling. De overheid stimuleert het bezit van moderne energiezuinige auto’s en stelt kopers van een nieuwe auto een extra premie voor het inruilen van hun
‘oude’ auto in het vooruitzicht. Deze premie kan oplopen tot 1750 euro. Alle voorwaarden zijn terug te
vinden op www.nationaleslooppremie.nl.
Van Kouwen Opel- en Chevrolet, zal
daarom met de Pinksterdagen extra
open zijn om kopers de gelegenheid
te geven direct gebruikt te maken
van de slooppremie.
Tijdens het Pinksterweekend bieden zij de Opel Corsa en Zafira Silver Edition aan met 2.000 en 5.000
euro korting. De Opel GT 2.0 tur-

bo, voor de sportieve autorijders, is
ruim 13.000 euro in prijs verlaagd en
mag voor 29.950 euro de showroom
uit. Dit weekend is ook het moment
dat de nieuwe Chevrolet Cruze in de
showrooms staat. Dit nieuwe model van Chevrolet mikt op de zakelijke markt met deze zeer complete sedan voor een aankoopprijs van
slechts 17.995 euro. Kortom, forse
kortingen op nieuwe auto’s en een
slooppremie voor de inruilauto zijn
de moeite waard om binnen te lopen in één van de vestigingen. Openingstijden: Alle vestigingen hebben vrijdag koopavond en zijn zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Tweede Pinksterdag is alleen
de vestiging in Mijdrecht open van
11.00 tot 16.00 uur. Zie voor meer informatie www.vankouwen.nl

Vrijdag en zaterdag acties in winkel

Strijd om clubmuntjes begonnen
bij C1000 Koster
Aalsmeer - In de C1000 supermarkt
aan de Ophelialaan woedt een hevige strijd tussen elf verenigingen in
Aalsmeer die meedoen aan de Spek
de kas van je club-actie, en proberen om zoveel mogelijk clubmuntjes in hun piekenpijp te krijgen. De
clubmuntjes geeft de C1000 weg
aan elke klant, bij elke tien euro aan
boodschappen. De klanten kunnen
de muntjes vervolgens deponeren
in een van de elf piekenpijpen die
achter de kassa’s staan. C1000 Koster zal na 13 juni een prijzenpot van
maar liefst 10.000 euro gaan verdelen naar rato van de totaal aantal uitgegeven muntjes en de gespaarde clubmuntjes van de verenigingen zelf. De verenigingen kunnen zelfs 10 extra muntjes verkrijgen als mensen zich op het Internet www.c1000.nl/koster aanmelden voor de Voordeelmail. In de supermarkt vergaarde de Dierenbescherming afdeling Aalmeer e/o de
meeste muntjes 5072, gevolgd door
de jeugdvereniging RKAV/VVA 3192
muntjes en zwemvereniging Oceanus 2948 muntjes. De reacties van
klanten zijn uitermate enthousiast
en soms staan ze piekerend voor de

piekenpijpen welke vereniging ze
zullen ondersteunen. Daarna doen
ze gretig hun muntjes in de spaarpot van hun sympathieke vereniging. De verenigingen zullen zich de
komende tijd extra inzetten middels
allerlei activiteiten die ze zelf organiseren rondom de supermarkt. Zo
is nu bekend dat jeugdleden van
de handbalvereniging, en kersverse landkampioen, FIQAS/Aalsmeer
vrijdag 29 mei tussen 18.00 uur en
20.00 uur aanwezig zullen zijn. Op
zaterdag 30 mei geeft de Stichting
Veteraan Autobussen wg Aalsmeer
acte de présnece met een prachtige Oldtimer bus en zal de Dierenbescherming afdeling Aalsmeer deze
dag in de winkel een stand bemannen en vertellen over hun lopende
projecten. Zij nemen ook een levensgrote eekhoorn mee die aan de
kinderen in de supermarkt een kleine traktatie gaat uitdelen. De andere verenigingen zullen zich in de komende weken zeker niet onbetuigd
laten en ook acties gaan houden.
Houdt het nieuws over deze actie
dus goed in de gaten. In ieder geval
kunnen alle verenigingen de spaarmuntjes goed gebruiken.

Jazz van Trick of Light in
restaurant Fontaine Royale
Amstelveen - Dit voorjaar wordt de
zaterdagavond in restaurant Fontaine Royale opgeluisterd met live jazz.
Bezoekers kunnen genieten van
een heerlijk menu en easy listening
muziek welke ten gehore gebracht
wordt door veelbelovende nieuwe
jazzartiesten.
Op 30 mei treedt, net als vorige
week, Trick of Light op. Dit duo bestaat uit Rick Kostelijk op gitaar en
Gerard van den Berg op contrabas.
Tussen 18.30 en 21.30 uur is er live
jazz. Rick Kostelijk speelt vanaf zijn
10e gitaar. Hij heeft onder andere
met Bert van den Brink, Cor Bakker en Laura Fygi gespeeld. Gerard
van den Berg speelt zowel klassiek

als modern repertoire variërend van
Bach tot Abba. Hij heeft samengewerkt met onder andere Paul van
Kemenade, Ad Colen, Wim Bronnenberg en Wim Kegel. De leden
van Trick of Light spelen graag als
duo. In deze kleine bezetting is veel
vrijheid te vinden, maar het is ook
een delicate omgeving waarin beide artiesten een grote invloed hebben op het totale geluid. Ze spelen
alles van jazz Standards tot bekende pop melodieën.
Reserveren is aan te raden. Neem
hiervoor contact op met restaurant
Fontaine Royale aan de Dr. Willem
Dreesweg 1, tel. 020-6401501 of reservering@fontaineroyale.nl.

Vrienden Zorgcentrum op
bedrijfsbezoek
Aalsmeer - De stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer organiseert op donderdag 11 juni een uitje
voor bedrijven die de stichting steunen. Een bedrijfsbezoek aan handelskwekerij Ubink staat op het programma. Het bedrijf aan de Mijnsherenweg 20 produceert sinds
1927 cactussen en succulenten. In

de 50.000 vierkante meter grootte kwekerij kan een breed assortiment aan bolcactussen, echeveria’s
en onder andere kalanchoé bewonderd worden. Om 17.00 worden de
genodigden welkom geheten en na
een rondleiding volgt een eenvoudig buffet. Het programma is rond
20.00 uur afgelopen.

Groot feest met Dip en
Dap bij de Rabobank!
Aalsmeer - Dip en Dap zijn twee
vrolijke giraffen die de wereld ontdekken. Naast hun televisie avonturen bij Z@ppelin waren ze nu
‘live’ te zien met hun theatershow
in schouwburg de Meerse. De Rabobank had deze kindershow speciaal geboekt voor haar jongste
doelgroep. Alle kinderen van 2 tot
8 jaar uit Aalsmeer, Uithoorn en de
Haarlemmermeer waren zaterdag
16 mei welkom bij het grote feest
van Dip en Dap! Er was veel animo
voor de show. Binnen twee dagen
zaten de drie voorstellingen vol. In
de familieshow van Dip en Dap vieren de bekende viervoeters hun verjaardag in het circus. Verschillende
circusacts met een clown en jongleur maken de show compleet. Het
optreden is een aaneenschakeling
van doldwaze toestanden. Zo zijn er
de poedels die niet altijd doen wat

ze moeten doen. En natuurlijk werd
er veel gezongen. Kortom een show
vol humor en interactie. De kinderen kwamen na afloop met rode
wangen naar buiten: Wat een feest!
Ook de ouders reageerden enthousiast: “Ontzettend leuk was het! Onze twee kinderen hebben genoten
en wij natuurlijk ook.” En: “Fantastisch dat de Rabobank dit doet, mijn
dochter is helemaal door het dolle heen.” Na de voorstelling kwamen de twee giraffen naar de kinderen toe. Sommige kinderen hadden een tekening of zelfs een cadeautje meegenomen. Dip en Dap
gingen lekker zitten zodat iedereen
de gelegenheid had om met ze op
de foto te gaan. Een fotograaf stond
klaar om iedereen op de foto te zetten. Deze foto’s zijn gratis te downloaden via www.regioschiphol.rabobank.nl.

Ruim aanbod lespakketten
NME voor basisscholen
Aalsmeer - 2009-2010 is gestart.
Leerkranten van alle basisscholen in
de regio kunnen inschrijven op een
aantrekkelijk aanbod van leskisten,
lessen, projecten en nascholingsactiviteiten.
Ook dit jaar is er weer nieuw aanbod, zoals twee nieuwe leskisten
water, één voor groep 5/6 en de ander voor groep 7/8. Tevens worden
twee nieuwe nascholingsmiddagen
voor leerkrachten van basisscholen georganiseerd, in november en
in januari. De scholen kunnen zich
tot 12 juni inschrijven via de regionale website www.natuurmilieu-

web.nl. Om het de scholen nog wat
makkelijker te maken bij het kiezen
is het aanbod op een overzichtelijke poster gezet. In de regio Amstelland-Meerlanden wordt op het gebied van milieu samengewerkt door
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Uithoorn en Ouder-Amstel. Samen
staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt ook om middelen efficiënt in te zetten. De regionale NME samenwerking is daar een
onderdeel van. De coördinatie van
het NME-aanbod is in handen van
NME Amstelveen.

zal ook deze groepsles weer een
feest voor de deelnemers zijn. Fitness trainer Alberto Perez uit Colombia is de bedenker van Zumba.
Voor een aerobicsles gebruikte hij
een keer zijn favoriete salsa en merengue muziek.
Dit bleek een groot succes. Inmiddels wordt Zumba in meer dan 35
landen gegeven. Alberto heeft als
doel iedereen ongeacht leeftijd of
fitness niveau, in staat te stellen,
een Zumbales te volgen. En dat wil
HealthCity ook! Om iedereen de
kans te geven om mee te doen aan
Zumba, mogen leden van HealthCity gratis een vriend of vriendin meenemen om samen de spetterende
Zumba les te beleven! Kijk op de
website van de betreffende club of
Zumba in het lesprogramma is opgenomen.
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de receptie van de club voor
een proefles.

FIQAS verlengt sponsorcontract
Aalsmeer - Zelfs bij HV FIQAS
Aalsmeer, topper in de Nederlandse handbalcompetitie, gaat het wat
de financiën betreft niet vanzelf.
Daarom heeft hoofsponsor FIQAS
Software BV besloten een duidelijk
signaal af te geven, richting club,
maar ook richting potentiële andere
sponsors: FIQAS zet de sponsoring
van HV FIQAS Aalsmeer voort, ook
in het seizoen 2009-2010. Hiermee
is de financiële gezondheid van de
vereniging voor het komende seizoen voor een belangrijk deel gewaarborgd.
FIQAS heeft verder aantrekkelijke
bonussen in het vooruitzicht gesteld
als het eerste team van HV FIQAS
Aalsmeer deze maand één of meer
prijzen weet te winnen.
Naast bedrijven hebben ook vele
sportverenigingen op dit moment
last van de financiële crisis. Bedrijven die eigenlijk van plan waren een
vereniging financieel te ondersteunen, laten nu hun sponsorplannen
varen.
Sport kost echter handenvol geld,
en zonder sponsoring is zeker topsport bedrijven onmogelijk. FIQAS
is sinds 2001 hoofdsponsor van
HV Aalsmeer, sindsdien HV FIQAS
Aalsmeer.
Met de continuering van het sponsorcontract onderstreept FIQAS
het vertrouwen in het beleid en in
de toekomstplannen van HV FIQAS
Aalsmeer.
De verlenging van de sponsorovereenkomst laat ook zien dat het goed
gaat met FIQAS Software BV. Tegen de stroom in realiseerde het
Aalsmeerse software huis in het
eerste kwartaal van dit jaar een omzetgroei van 34% ten opzichte van
2008.
De bonussen zijn bedoeld als waardering voor een uitstekend seizoen,
en als extra stimulans om dat af te

sluiten als winnaar van diverse competities.
Rob Geleijn, algemeen directeur van
FIQAS Software BV: “Juist in crisistijd moet je als sponsor laten zien
waar je voor staat.
HV FIQAS Aalsmeer is een topclub
met een steeds grotere uitstraling.
Gezien de ambities van Aalsmeer
en de bewezen capaciteiten om die
waar te maken, zijn we ervan overtuigd dat FIQAS er goed aan doet de
club te blijven ondersteunen. Omdat
we zelf handballiefhebbers zijn is dit
eigenlijk een logische keuze.”
Mike van der Laarse, vice-voorzitter van HV FIQAS Aalsmeer: “FIQAS
heeft ons al jaren door dik en dun
gesteund, ook toen het in de softwarebranche slecht ging. Ze doen
eigenlijk veel meer dan je verwacht
van een sponsor. Ik voel die betrokkenheid als een soort warme deken,
en juist nu is het extra belangrijkdat we op FIQAS kunnen blijven rekenen. Als bestuurder hoop ik natuurlijk dat andere bedrijven nu ook
makkelijker over de brug komen.“
FIQAS Software BV, opgericht in
1989 door algemeen directeur Rob
Geleijn, is een succesvolle Nederlandse software & services onderneming, met veel ervaring in het
ontwikkelen en implementeren van
krachtige en flexibele bedrijfssoftware (CRM, Billing, ERP) voor bijvoorbeeld de telecomsector en de
arbowereld.
Behalve software levert FIQAS ondersteunende diensten, zoals
Outsourced Billing Services. Succesvolle productreeksen van FIQAS zijn het state-of-the-art ERP
systeem FIQAS Adapt en het geavanceerde facturatiesysteem Abillity. Meer weten?
Bel 0297-382323, mail naar info@fiqas.nl of kijk op www.fiqas.nl.

Ledenvergadering FloraHolland
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 mei, vindt de derde algemene ledenvergadering plaats van coöperatie FloraHolland in de vestiging
Aalsmeer aan de Legmeerdijk 313.
De vergadering wordt gehouden in
een zaal op de Plantenvloer en begint om 19.30 uur. Na de opening,
de ingekomen stukk
en en mededelingen van het bestuur zal algemeen directeur Timo
Huges uitleg geven over de gang
van zaken in het bedrijf.
Vervolgens komt het jaarverslag aan
de orde met onder andere een toelichting op de jaarrekening door financieel directeur E. Leeuwaarden.
Ondanks de moeilijke economische
situatie is 2008 nog afgesloten met
een lichte plus in de omzet. De ver-

wachtingen voor 2009 zijn minder
positief. De omzet in 2008 is uitgekomen op 4.074 miljoen euro, een
stijging van 0,27 procent ten opzichte van 2007.
De export daalde in totaliteit met
enkele procenten, waarbij het Verenigd Koninkrijk opviel met een daling van 18 procent.
De waardedaling van het pond
speelde hierbij een belangrijke rol.
FloraHolland presenteert voor 2009
een degelijk jaarplan met veel ambities.
De algemene ledenvergadering
wordt besloten met de rondvraag.
Leden van FloraHolland zijn uitgenodigd, evenals belangstellende gezinsleden en medewerkers van deze
leden van harte welkom zijn.

Ichtusshop extra lang open
voor nieuwe opwekkings cd
Aalsmeer - De stichting Opwekking organiseert dit jaar voor de
39e keer haar jaarlijkse pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi World in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een
ontmoetingsplaats waar duizenden
christenen uit verschillende kerken
en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren.
Vorig jaar kwamen meer dan 50.000
mensen, waaronder een kleine
15.000 kampeerders, naar de polder. Elk jaar betekent deze conferentie ook de start van de verkoop
van een nieuwe opwekkings cd. Zo
ook dit jaar.
Om iedereen de gelegenheid te geven deze nieuwe cd zo snel mogelijk
te kunnen beluisteren zal De Ichtusshop, de christelijke boekwinkel van
Aalsmeer en omgeving, haar deu-

ren op vrijdag 29 mei extra lang geopend houden. Er geldt een embargo voor deze cd tot 18.00 uur, maar
vanaf 18.00 uur mag en zal de opwekkings cd dan ook echt leverbaar
zijn.
Speciaal voor deze gelegenheid is
De Ichtusshop vrijdag 29 mei van 10
uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds
geopend.
Natuurlijk is iedereen gedurende deze openingstijden ook welkom voor de aanschaf van een goed
boek of een christelijke cd. Ook is
het mogelijk om de nieuwe opwekkings cd vooraf te bestellen.
Dit kan telefonisch via 0297-340349
of door langs te komen in de Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat. De winkel is open op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot
16 uur en op vrijdag 29 mei van 10
tot 21 uur.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 28 mei 2009

Afzwemmen zwemvaardigheid
voor kinderen bij Oceanus
Aalsmeer - Op zaterdag 23 mei is
er in zwembad de Waterlelie door
ZSC Oceanus afgezwommen voor
de zwemvaardigheid diploma’s
Zwemvaardigheid I, II en III. Er waren dit jaar weer heel veel inschrijvingen: 35 deelnemers voor zwemvaardigheid I, 33 voor zwemvaardigheid II en 20 voor zwemvaardigheid
III. Daarom werd besloten om voor
elk diploma apart af te zwemmen.
Voor elke sessie was 45 minuten gereserveerd. Bij alle drie de afzwemgroepen is begonnen met het moeilijkste onderdeel: met kleren aan
onder water zwemmen door een zeil
met een gat.
ZWV I moet 9 meter onder water,
ZWV II moet al 12 meter en ZWV
III zelfs 15 meter. Hierna zwemmen
de deelnemers nog een flink aantal
banen met kleren aan in verschillende slagen. Nadat alle natte kleren uitgedaan zijn gaat het afzwemfeest verder in badkleding. Ook nu
moeten de kandidaten heel wat laten zien van verschillende zwemonderdelen.
De zwemmers moeten buiten de
normale zwemslagen ook nog
zwemmen en gooien met een bal
(waterpolo), wrikken (schoonzwemmen) over vlotten klimmen en er onderdoor zwemmen, hoekduik naar
de bodem, watertrappen en nog
veel meer.
Tijdens de trainingen wordt hier op
geoefend maar tijdens het afzwemmen moet je laten zien dat de onderdelen beheerst. Helaas is er tijdens het afzwemmen bij zwemvaardigheid door ziekte 1 deelnemer uitgevallen, bij alle andere deelnemers
is gelukkig alles goed gegaan dus
was de conclusie duidelijk: Iedereen geslaagd. Met een diploma in
de hand gingen de trotse deelnemers naar huis.

Zwemvaardigheid I:
Matthijs Maarsen, Amanda Spaargaren, Amina Zarioh, Asmaa Zarioh, Aude Kemp, Bram Nell, Finn Vos,
Gita Engel, Isabeau Jensen, Jade Alderden, Jaros Heere, Jens van Bakel, Jeremy Bosman, Jochem Geschiere, Jodi van Mastwijk, Marco van der Wal, Mariam Zarioh,
Maud van Dalen, Michael Ayleen,
Ravi Pijper, Rick Ensink, Rick Keizer, Rick Moens, Roy ’t Hoen, Sacha Ester, Sam Vergeer, Sabastiaan
Henneman, Tessa Oosterbeek, Thomas Jonkhout, Thomas Joore, Thomas Weening, Viggo Jonkind, Yrsa
Rademaker.
Zwemvaardigheid II: Amber Bellaart, Amber Rademaker, Anouck
Ramdjanamsingh, Anouk Oosterbeek, Ariënne Bouwman, Celine van
der Ham, Corné Hobo, Dries Fransen, Fleur van der Wees, Fleur van
Diemen, Francisca Reed, Frederick
van der Meulen, Giulia Corsi, Jane Sommeling, Jasmin Ayleen, Joanna Reed, Jurriën Bosman, Kalina van As, Lia Price, Linn Arendse,
Loïs Bosman, Lotte Tolenaars, Marco Ravensbergen, Marloes Wielart,
Nina van Mastwijk, René Slijkoord,
Sam Eveleens, Sophie van Dam,
Wendy Joore, Erik Husemeier, Senne van Berkel, Sean van Koert, Herre de Bondt.
Zwemvaardigheid III: Aage Vermeeren, Aïcha Croes, Daan Sommeling, Dennis Weening, Emma Lenting, Esmée Suijk, Isaa Ebbinge, Judith Pruissen, Kim van Willigen, Kim
Zuiver, Lotte Zwolsman, Luca Ebbinge, Mitchell Gonesh, Nick ’t Hoen,
Olaf van der Zwaard, Patrick Meulenbroek, Ruben van Vierzen, Tess
Pagano Mirani, Tijn de Boer, YvesMaurice Vork.

Nieuw honk Binding in
Oost open 2 juni
Aalsmeer - Op dinsdag 2 juni aanstaande om 15.00 uur opent stichting de Binding haar deuren in
Aalsmeer Oost. Wegens groot succes in Kudelstaart en Aalsmeer
Dorp worden vanaf juni op dinsdag
en woensdag activiteiten aangeboden aan kinderen van de basisschool in de groepen 5 tot en met
8. Het nieuwe jeugdhonk is gevestigd aan de Machineweg 12, in het
voormalige gebouw van basisschool
De Brug.
Via de Hoge Dijk is de Binding bereikbaar. In het gebouw is speciaal een lokaal ingericht met leuke

dingen om te doen. Je kunt lekker
computeren, met je vriendjes komen voetballen op het plein, tafeltennissen, tafelvoetballen, knutselen en nog veel meer. Kom gerust
na school een keertje binnen met
je vader of moeder om te kijken. Na
de zomervakantie gaan ook workshops gegeven worden, zoals lekkere hapjes maken, timmer- en zaagclub, sport- en spelmiddag, cursus fotografie, tekenles en nog veel
meer. Alvast een kijkje nemen kan
via ww.debinding.nl en vragen kunnen gesteld worden via de mail aan
eveline@debinding.nl.

Dit weekend voor 32ste keer

RKAV presenteert Hollands
weekaatje voor jeugd

Op de foto van links naar rechts: Maurice, Jouk, Daniël, Mark, Henk Jan, Sam,
Simon en Milan.

Toernooiwinnaar en kampioen

Dubbel feestje voor VVA F3
Aalsmeer - Vorig weekend zette de
F3 van VVA zichzelf in het sportieve zonnetje. De jongens speelden
een heel goed seizoen en werden
kampioen. Dit was al weken bekend, maar het kampioensfeestje
werd bewaard tot de echte laatste
voetbalminuten voorbij waren. Dat
was zaterdag 23 mei het geval, tijdens het Spring in ’t Veld-toernooi
bij RKAV. Ook dat toernooi waren
de jonge voetballers prima op dreef.

Gewonnen werd er van de Kickers
’69 en van AMVJ. Een gelijkspel tegen RKAV was voldoende voor de
winst in de poule. Door het goede
teamspel en het lekkere weer was
het genieten geblazen, en reden
voor een dubbel feestje. Na afloop
werden de beker en de medailles
door de ouders en leiders aan de terechte kampioenen uitgedeeld. Een
mooi slot van een sportief en gezellig voetbaljaar.

Mikado sluit eerste Groep 6
on the move jaar groots af
Aalsmeer - Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen 6 van de
brede school De Mikado mee gedaan aan Groep 6 on the move. Gedurende het hele schooljaar is aandacht besteed bewegen en lekker gezond eten. Vrijdag 5 juni sluiten De Brug, De Oosteinder en De
Zuidooster gezamenlijk hun eerste
‘Groep 6 on the move’ jaar af. Deze
dag gaan de leerlingen gezamenlijk
op de fiets naar de atletiekvereniging in Amstelveen. Daar zullen zij
om 10.00 uur meedoen aan de Rabobank Dikke Banden Race en leren zij een Mikadodans door streetdance-docente Pleunie Jansen. In
de middag zal een atletiekcircuit
door de leerlingen worden afgelegd
onder begeleiding van de Atletiekvereniging Amstelveen. Om 14.30

Aalsmeer - Van vrijdag 29 mei tot
en met maandag 1 juni organiseert
RKAV voor de 32-ste keer het bekende weekaatje voor de jeugd op
haar terrein aan de Beethovenlaan.
De voetbalvereniging trakteert dit
jaar op een Hollands weekaatje.
Vanaf 18.30 uur is vrijdag het kampterrein geopend en om 19.00 uur
gaat het weekaantje officieel van
start en de openingsceremonie mag
bijgewoond worden door ouders,
grootouders en broers en zusjes. Na
dit moment van voorstellen gaan de
gasten naar huis en wordt allereerst
een groepsfoto gemaakt. Daarna
gaat de wk-gangers zich klaar maken voor een speurtocht naar de atletiekvereniging en staan verspringen, sprinten en kogel stoten op het
programma. Na het sporten gaan
de jongens en meiden terug naar
het kampterrein. De A-groepen, de
jongste deelnemers, gaan naar bed,
de B-groepen (de oudste kampgangers) gaan nog een spannend
spel in het donker spelen. Zaterdag is het spelletjesdag met onder
meer het SMS-spel en poldersporten in de Hornmeer. ‘s Avonds wordt
het feest met dj Ronald tijdens de
disco-avond met spelletjes. Zondag mogen ouders en belangstellenden vanaf 15.00 uur een kijkje
komen nemen. In de ochtend wordt
eerst een achtkamp gehouden. Tijdens het bezoek wordt een gezel-

lig tribunespel gespeeld. De zondag wordt afgesloten met een verfrissende duik in zwembad De Waterlelie. Maandag 1 juni is de laatste
kampdag en wordt opgeluisterd met
een spelenkermis en het rode draad
spel. Na de lunch moeten de tassen
weer ingepakt worden en gaan de
deelnemers zoveel mogelijk met elkaar het kampterrein opruimen. Om
15.00 uur zal het 32-ste weekaatje
dan echt voorbij zijn! Meer dan 200
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12
jaar nemen deel aan het Hollands
weekaatje en de teams hebben passende thema namen gekregen. Zo
heten de jongens van 6 tot 8 jarigen rookworsten, Hollandsche drop,
melkmannen en sjoelbakken. De Bteams heten onder meer orgeldraaiers, palingrokers, Zeeuwse babbelaars en kaasboeren. Uiteraard kan
het weekaatje niet zonder vrijwilligers. De EHBO-post wordt bemand
door Tanja van Schip, gekookt wordt
er door Bert en Lia Pieterse, Dave
Jongkind, Nel de Vries, Sarina de
Jong, Ellen Monnich, Betty van Dijk,
Carla Sloot en Vincent Kampers en
Peter en Robin Huisman dragen
zorg dat er ‘s nachts geen mensen
op het terrein komen die er niet horen. De kampstaf tot slot bestaat
uit Kees van ‘t Schip, Jan Pieterse,
Ron Winters, Dave van Schip, Jose
Kruijer, Aster van den Bosch, Marije
Kooij en Simone Peters.

uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten. Ouders en belangstellenden
zijn van harte welkom om de leerlingen aan te moedigen.
Groep 6 on the move is een project ter preventie van overgewicht
bij kinderen uit groep 6 van het basisonderwijs. De nadruk bij dit project ligt op bewustwording van het
leuke van bewegen en het lekkere
van gezond eten bij kinderen en hun
ouders. De andere deelnemende
scholen in de gemeente Aalsmeer
zijn: Jozefschool, OBS Kudelstaart
en De Hoeksteen. Voor meer informatie met betrekking tot dit project kan contact opgenomen worden met Tom Schutte, Sportservice
Haarlemmermeer, tel. 023-5575937
of tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Vierdaagselopers trotseren regen

Kudelstaart - Gewapend met een paraplu en in regenkleding gestoken trotseerden de Avondvierdaagselopers dinsdag de regen. Maandagavond hadden
de wandelaars nog mooi weer gehad. De hoosbuien later die avond en nacht
zorgden echter voor een behoorlijke weersomslag Het zal wel onderwerp van
gesprek geweest zijn tussen de lopers dinsdag, het noodweer van de vorige
nacht, met hagel en onweer. Bij het ter perse gaan van deze krant leek het erop dat woensdagavond ook een bui verwacht kon worden. Vanavond, donderdag voorspelt gelukkig weer droog weer. Een qua weer afwisselende Avondvierdaagse dus!

‘De Brug’ naar concertgebouw en Boerenvreugd

Marly van Otterloo in
bibliotheek De Mikado
Aalsmeer - Maandag 18 mei heeft
schrijfster Marly van Otterloo een
bezoek aan bibliotheek De Mikado in de Catharina Amalialaan. De
groepen 5 van de basisscholen De
Brug en De Zuidooster luisterden die
ochtend naar haar verhalen, maar ze
werden vooral zelf aan het werk gezet. Marly van Otterloo vertelde hoe
het verhaal voor een boek ontstaat.
In alle verhalen die zij schrijft zit wel
iets wat ze zelf heeft gezien of heeft
meegemaakt. Je moet gewoon goed
opletten als je boeken wil schrijven,
is haar advies. De kinderen hadden
het bezoek goed voorbereid door
haar boeken te lezen en moeilijke
vragen te bedenken. Marly van Otterloo nam rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden. Al haar boeken kwamen daarbij aan bod, zoals
de boeken over Job en de serie van
“een beetje” .
Eigenlijk vindt Marly van Otterloo alles aan schrijven leuk. Kinderboeken schrijven vindt ze wel makke-

lijker dan boeken voor volwassenen. Ze is nu bezig met een boek
voor volwassenen. ‘Leuke mannen
zijn getrouwd’ is de titel, maar daar
doet ze veel langer over dan de dunnere kinderboeken. Na de vragenronde gingen de kinderen zelf aan
de slag om een kaft voor een eigen
boek te maken. Alle leerlingen deden hun ogen dicht en Marly van
Otterloo vertelde een verhaal. Aan
het einde van het verhaal moesten
de kinderen op papier zetten wat
ze op dat moment in hun fantasie
zagen. Over die persoon of dat onderwerp schreven ze een korte wervende tekst op de achterflap van
hun boek en ze bedachten een titel. Daarna ‘verkochten’ de kinderen
voor de groep hun eigen boek. En
dat deden ze fantastisch. In alle verhalen zat een probleem, want “Als
je geen probleem hebt, heb je geen
boek”. Waarschijnlijk zijn er na deze
inspirerende workshop veel nieuwe
schrijvers geboren!

Aalsmeer - Op dinsdag 12 mei is
groep 7 van basisschool De Brug
naar het Concertgebouw. De kinderen hebben vier zalen bezocht. In de
eerste zaal, de Kleine Zaal, mochten de leerlingen een optreden van
de Amsterdamse Glezzmer band bij
wonen. Hier werden de kinderen
ook gecontroleerd door dr. Kinkhoest. In de tweede zaal, de Koorzaal, kregen de leerlingen een opvoering uit India. In de derde zaal,
de Spiegelzaal, werden de jongens
en meisjes getrakteerd op een programma uit Gambia. In de vierde
zaal, de Grote Zaal, kregen de kinderen een voorstelling uit Curaçao.
Het was een leuke, muzikale dag.

Ook de kleuters van De Brug zijn
op stap geweest. Deze jongens en
meisjes bleven dichter bij huis. Op
donderdag 14 mei werd een kijkje
genomen op kinderboerderij Boerenvreugd. Bij binnenkomst werd
de groep verwelkomd door de pauw
met zijn prachtige staart. Vervolgens gingen de kinderen in kleine
groepjes de boerderij met zijn vele dieren verkennen. Dit ging door
middel van een speurtocht met vragen. Ook was er genoeg tijd om in
de speeltuin te spelen en de tractors waren ook heel leuk. De kinderen waren net echte boeren en boerinnen. Tot slot kregen de kinderen
nog een ijsje.

Goud, zilver en brons voor
Oosteinder op minitoernooi
Aalsmeer - Een week na de mei vakantie stond het jaarlijkse minivoetbaltoernooi op het programma. Deze keer werden de wedstrijden gespeeld bij R.K.A.V. aan de Beethovenlaan in de Hornmeer.
De Oosteinder had net als vorig jaar
11 teams ingeschreven met in totaal 87 deelnemers. De wedstrijden
van groep 4 werden gespeeld op
woensdagmiddag en hierbij haalde het meisjesteam een prachtige
tweede plaats en werden de jongensteams zelfs eerste (dus kampioen) en vijfde. Dit was dus een zeer
geslaagde middag.
Van de meisjesteams van groep 5/6
ging er één team door naar de fina-

leronde op vrijdagavond. Uiteindelijk wist dit team de kleine finale te
winnen van de Jozefschool en werd
dus derde. Bij de jongensteams van
groep 5/6 ging ook één team door
naar de finaleronde op vrijdagavond. Helaas werd dit team uitgeschakeld door de zeer sterke tegenstanders van met name de Wegwijzer en de Zuidooster. De meisjesteams en de jongensteams van
groep 7/8 hadden het in de poulewedstrijden erg zwaar en wisten de
finaleronde niet te halen. Al met al
toch een geslaagd toernooi voor De
Oosteinder en op naar het minivoetbaltoernooi van 2010 bij RKDES in
Kudelstaart.
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Jeugddebat 5 juni in N201
Aalsmeer - Hoe denken jongeren over jongerenhuisvesting, over
voorzieningen voor jongeren in
Aalsmeer en wat zijn hun ideeën
over de activiteiten die in Aalsmeer
en Kudelstaart worden georganiseerd? Vrijdagavond 5 juni kunnen
jongeren daarover hun mening geven. Want voorafgaand aan de wekelijkse bandjesavond in de N201
organiseren stichting Alexander,
Cardanus, De Binding en de ge-

Van de hak
op de tak

meente Aalsmeer een jeugddebat in
het centrum aan de Zwarteweg.
De avond begint om 20 uur en zal
tot 21.30 uur duren. Het debat wordt
begeleid door gespreksleiders van
stichting Alexander. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Elsbeth van Viegen, beleidsmedewerker Jeugd via 0297387683 of elsbeth.van.viegen@
aalsmeer.nl.

De Dirk van
Leeuwense vlag

Bespreking brandveiligheid
Flora, provincie, gemeente
Aalsmeer - Op maandag 25 mei
2009 bracht Commissaris van de
Koningin Borghouts van Noord-Holland een werkbezoek aan FloraHolland Aalsmeer.
Ook burgemeester Litjens van
Aalsmeer en mevrouw Van de Wiel,
brandweercommandant Amsterdam-Amstelland, waren aanwezig.
Tijdens het werkbezoek kwamen
de ontwikkelingen en de toekomstplannen op het gebied van brandveiligheid op de veiling in Aalsmeer
uitgebreid aan bod.
Het bezoek werd welkom geheten
door Timo Huges, algemeen directeur van FloraHolland. Na een inleidende presentatie over brandveiligheid door vestigingsmanager
Marcel Claessen, kregen de gasten een rondleiding onder begeleiding van Alex Limburg (manager

Facility Management FloraHolland
Aalsmeer). Hierbij was onder meer
aandacht voor de brandwand, de
nieuwe vluchtwegaanduiding en de
brandveiligheidsmaatregelen op de
gerenoveerde tribunes E/F. Daarna
werd per bus een bezoek gebracht
aan het onlangs geopende Logistiek
Middelen Centrum, waar een zeer
moderne sprinklerinstallatie voor
optimale brandbeveiliging zorgt.
Als laatste nam het gezelschap de
nieuwe tankautospuit en de brandweerkazerne op het terrein van FloraHolland Aalsmeer in ogenschouw.
Het gevarieerde programma stelde de gasten in staat zich een goed
beeld te vormen van de brandveiligheid op marktplaats Aalsmeer. Men
was enthousiast over de voortvarende manier waarop de veiling steeds
veiliger wordt gemaakt.

Van links naar rechts) Vestigingsmanager Marcel Claessen, Commissaris van
de Koningin Borghouts, brandweercommandant Van de Wiel, burgemeester Litjens, Timo Huges en Alex Limburg bekijken een van de tribunes in
Aalsmeer.

Enquête dienstverlening
servicelijn gemeente

Aalsmeer - De maand worden er enquêtes gestuurd naar de
Aalsmeerders die een melding hebben gedaan via de Servicelijn. Deze bewoners hebben een klacht,
melding of een opmerking over de
openbare ruimte doorgegeven via
de Servicelijn.
Via de enquête wil de gemeente er
achter komen wat de melders vinden van de dienstverlening bij de
servicelijn en wat ze vinden van de
daadwerkelijke oplossing van de
klacht en/of melding. Om een goed
beeld te krijgen en om een nulmeting vast te stellen worden mi-

nimaal 350 enquêtes per post verstuurd. Aanleiding van deze enquête is de inbesteding van BTO naar
de Meerlanden, voor dat zo ver is, is
het goed om via een nulmeting vast
te stellen wat de kwaliteit van de
servicelijn op dit moment is. Na de
overgang naar de Meerlanden blijven de meldingen overigens via de
servicelijn binnenkomen bij de Gemeente. De daadwerkelijke afhandeling van de meldingen gebeurt
daarna bij de Meerlanden. Het eindresultaat zal medio juli in de plaatselijke pers en natuurlijk op de website geplaatst worden.

Economisch beleid en jaarstukken op agenda

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
28 mei, komen burgemeester, wethouders en raadsleden bijeen voor
de tweewekelijkse bijeenkomst van
het beraad en de raad. De vergaderavond is in de raadzaal van het
gemeentehuis en begint om 20.00
uur. Het beraad staat dit keer onder
voorzitterschap van Joop Vuijk van
het CDA. Behandelstukken zijn de
welstandsnota Aalsmeer 2009, de
uitwerking en uivoering economisch
beleid gemeente, verordening langdurigheidstoeslag Aalsmeer 2009,
toepassing artikel 19 voor het vergroten van een woning aan de Hel-

ling 20 en de financiële jaarstukken en toelichting 2008. Het beraad
wordt besloten met een vragenhalfuur voor de raadsleden en de rondvraag. Rond half elf begint na een
korte onderbreking de raad onder
voorzitterschap van burgemeester
Pieter Litjens. Er zijn geen ingekomen stukken van Aalsmeerse inwoners en instellingen binnen gekomen. Behandelstukken zijn opnieuw
de uitwerking en uitvoering economisch beleid en verordening langdurigheidstoeslag. De bijeenkomst
van het beraad en de raad is openbaar, belangstellenden zijn welkom.

Contracten met taalaanbieders
‘Wet Inburgering’ verlengd
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft samen met de andere betrokken gemeenten besloten de contracten met de taalaanbieders voor
een jaar te verlengen.
Sinds de invoering van de Wet Inburgering (WI) hebben alle gemeenten de taak gekregen om de
inburgeringstrajecten uit te voeren.
De gemeente Aalsmeer heeft samen met de gemeenten Uithoorn,
Amstelveen en Ouder-Amstel in
2007 de inburgeringstrajecten aan-

Wijkraad Oost
komt bijeen

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt dinsdag 2 juni bijeen in
de Brede school De Mikado aan de

besteed. Op basis van deze aanbesteding zijn er drie taalaanbieders
gecontracteerd, namelijk Conrado,
het Nova College en het ROC van
Amsterdam. De contracten eindigden op 1 januari 2009. De gemeenten en de taalaanbieders hebben in
overleg besloten de contracten met
een jaar te verlengen.
Wannneer u een inburgeringstraject
volgt bij het ROC van Amsterdam,
het Nova College of Conrado wijzigt
er dus niets.
Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Het eerste half uur wordt inloop gehouden
en is bestemd voor wijkbewoners.
De vergadering begint vervolgens
om 19.30 uur. Voor meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Aanmelden bij Veiling Verkeer Nederland tot 2 juni

Info- en wervingsavond voor
verkeersouders op basisscholen
Aalsmeer - Op dinsdag 2 juni van
20.00 tot 21.30 uur organiseert Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente Aalsmeer
een voorlichtings- en wervingsavond voor verkeersouders in het
gemeentehuis. Wethouder Ronald
Fransen van Verkeer zal een korte
inleiding verzorgen over het belang
van verkeersveiligheid van kinderen.
Vervolgens zal de heer B. Reinalda,
verkeersconsulent en oud-verkeersouder, een presentatie over het verkeersouderproject verzorgen. Een
verkeersouder is de bindende factor op de basisschool als het gaat
om verkeersveiligheid. Samen met
andere ouders organiseert de ver-

keersouder projecten die de verkeersveiligheid voor kinderen verbeteren, zoals het verkeersexamen of
een dode hoekles. Ook kan een verkeersouder optreden als gesprekspartner voor de gemeente en zich zo
sterk maken voor een verkeersveilige schoolomgeving of schoolroute. In Aalsmeer hebben drie van de
tien basisscholen een geregistreerde verkeersouder. De drie scholen die al een verkeersouder hebben zijn De Hoeksteen, De Brug en
de Jozefschool, maar uiteraard kunnen er op deze scholen ook meer
verkeersouders bij. Veilig Verkeer
Nederland ondersteunt verkeersouders met materialen, bijeenkom-

sten en een helpdesk. De gemeente Aalsmeer ondersteunt dit initiatief van harte. Het project verkeersouders wordt gesubsidieerd door de
Stadsregio Amsterdam, het kost de
ouder of de school dus niets.
Aanmelden kan tot uiterlijk 2 juni
10.00 uur bij Veilig Verkeer Nederland, regio West, Annemieke Meester, tel 035-5248871 of via het emailadres steunpuntnoordholland@
vvn.nl.Voor meer informatie kijk op
www.veiligverkeernederland.nl.
Voor meer informatie bij de Gemeente Aalsmeer kan gemaild worden naar Frans Wagemaakers, beleidsmedewerker Verkeer: Frans.
Waagemakers@aalsmeer.nl.

EHBO vereniging start nieuw
project AED Westeinder
Aalsmeer - Ruim één op de duizend Aalsmeerders wordt op jaarbasis getroffen door een hartstilstand. De wettelijk vastgestelde ambulance aanrijtijd van 15 minuten
wordt over het algemeen gehaald in
de regio, maar bij een hartstilstand
is handelen in de eerste zes minuten cruciaal.
In deze zes minuten moet 112 gebeld worden, de reanimatie worden opgestart en eventueel een
AED (Automatische Externe Defibrillator) worden gebruikt. Elke minuut vertraging neemt de overlevingskans van het slachtoffer met
tien procent af. Als de reanimatie al
eerder wordt opgestart en een AED
kan worden ingezet stijgt de overlevingskans aanzienlijk. Reden voor
de EHBO vereniging om een nieuw
project in Aalsmeer en Kudelstaart
te starten. Na de informatie avond
die plaats vond op 18 maart bleek er

voldoende animo onder de leden te
zijn. Ruim 40 leden hebben zich opgegeven, waarna een projectgroep
is samengesteld die hiervoor plannen is gaan ontwikkelen. Per 1 oktober start het nieuwe project waar
nu de voorbereiding al in volle gang
zijn. Afgelopen maandag 25 mei
presenteerde projectleider Peter van
den Nouland, Richard Lankamp, Peter Dik en Suzanne van Veen het
plan aan belangstellenden en deelnemers in het gemeentehuis. In dit
plan staat vooral de kwaliteit centraal. De leden moeten goed kunnen reanimeren en zullen dan ook
zo’n twee keer per jaar een test af
moeten leggen. Onder deze kwaliteit valt ook nazorg van alle mensen die zijn betrokken bij de reanimatie. Om goed te kunnen reanimeren moet men niet alleen vaardigheden bezitten, maar ook een AED
binnen handbereik hebben. Om dit

te kunnen bewerkstelligen kwam
Richard Lankamp met een dekkingsplan. Op dit moment zijn al 26
AED’s in Aalsmeer, 22 op FloraHolland en 3 in Kudelstaart aanwezig.
De EHBO vereniging heeft voor dit
project stichting AED Westeinder
opgericht.
De stichting gaat in overleg met eigenaren van AED’s om zoveel mogelijk apparaten beschikbaar te
krijgen voor dit project. Belangrijk
is wel dat er een goede spreiding
van AED’s over de gemeente plaatsvindt. Er is berekend dat het starterskapitaal van het project in elk
geval 8000 euro is. Sponsors kan de
stichting dus goed gebruiken! Eventuele nieuwe leden en/of sponsors
of andere geïnteresseerden kunnen
contact opnemen via aed@ehboaalsmeer.nl.

Op dievenpad met
geprepareerde tas

zijn 35 en 38 jaar oud, en hadden
met behulp van een geprepareerde tas in meerdere winkels spullen
gestolen.

Pall Mall, korte herenbroek DMG en
spijkerbroek G-star echter nog niet.
Winkeliers die deze producten missen kunnen zich melden bij de politie in Hoofddorp via het telefoonnummer 0900 - 8844.

Hoofddorp - Personeel van een
drogist aan de Marktlaan in Hoofddorp betrapte vrijdag 22 mei een
duo op diefstal. De twee verdachten
werden overgedragen aan de politie. Ze zijn afkomstig uit Mongolië,

Wie mist producten?
Tientallen cosmeticaproducten
konden aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven. Een digitale camera merk Fuji, een poloshirt

Ramona v.d Ochtend

De verdachten zullen na verhoor worden overgedragen aan de
vreemdelingenpolitie.

Nieuwe sportnota klaar voor inspraak

Aalsmeer wil zoveel mogelijk
inwoners in beweging brengen
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is de afgelopen periode in gesprek
geweest met vertegenwoordigers
uit de sportwereld en het onderwijs om hun wensen op sportgebied
te inventariseren en om samen het
sportbeleid voor de komende jaren
op te stellen. Het nieuwe sportbeleid is vastgelegd in de conceptnota “Sportief Aalsmeer – Sportnota
2009 – 2013”. De conceptnota ligt
tot 28 juni ter inzage in het gemeentehuis. Ook is de nota te downloaden op www.aalsmeer.nl In deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de Gemeente
Aalsmeer.
Daarna zullen de inspraakreacties
worden verwerkt en zal de definitieve sportnota in oktober aan de
gemeenteraad worden aangeboden. Het nieuwe sportbeleid is opgebouwd uit de vier beleidsthema’s
sportstimulering, topsport, sportac-

commodaties en verenigingsondersteuning. De algemene doelstelling
is dat de gemeente Aalsmeer een
gemeente wil zijn waar zoveel mogelijk inwoners aan sportbeoefening doen door sporten en bewegen
van jongs af aan te stimuleren.
Lange termijn capaciteitsraming
Een ander belangrijk speerpunt dat
op korte termijn uitgevoerd zal worden, is het maken van een lange termijn capaciteitsraming voor de binnen- en buitensportaccommodaties
in de gemeente.
Als gevolg van een snel groeiend inwonertal en een toenemende sportparticipatie ontstaan er met name
op het gebied van binnensportaccommodaties knelpunten. Een mogelijk tekort aan accommodaties
kan op termijn een ruimtelijke vraag
naar sportaccommodaties betekenen. Uit verschillende gesprek-

ken met de gemeenteraad, sportverenigingen en scholen en uit verschillende analyses en onderzoeken, zoals het begin 2009 uitgevoerde sportparticipatie-onderzoek, zijn
belangrijke knelpunten op sportgebied naar voren gekomen. Deze
doen zich met name voor op het gebied van (binnensport)accommodat
ies, een lage sport- en beweegparticipatie van ouderen, een toenemende druk op vrijwilligers en een gebrek aan structurele samenwerking
tussen sport en onderwijs. De sportnota is aan alle sportverenigingen
gestuurd.
Bijeenkomst op 3 juni
Ook zijn de verenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst waar
wethouder Overbeek de nota toelicht. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 3 juni in het
gemeentehuis.

Aalsmeer - Dirk van Leeuwen, juist
ja, diè Dirk van Leeuwen, zou het
beter moeten weten. Dirk heeft namelijk opnieuw het wiel uitgevonden door een ‘nieuwe’, Aalsmeerse,
vlag te presenteren. Als je gaat kijken bij de Watertoren zie je de door
Dirk bedachte Aalsmeerse vlag wapperen. Ik, zoals altijd begaan met het
Aalsmeerse gevoel, heb de moeite
genomen om naar de watertoren te
rijden en zelf te aanschouwen hoe
Aalsmeers Dirk’s vlag dan wel zou
zijn. Nou, ik heb de vlag goed bekeken, zowel de vlag aan de poelkant als voor de watertoren. Dirk
van Leeuwens nieuwe Aalsmeerse
vlag heeft drie horizontale evenwijdige banen in de ‘Aalsmeerse’ kleuren, van boven naar beneden, rood,
groen en zwart. Tot zover klopt het
met de bestaande officieel erkende
gemeentelijke vlag. Maar dàn gaat
Dirk’s nieuwe ideetje de mist in. Dan
is het opeens de Aalsmeerse niet
meer. In de groene, middelste baan,
prijkt een ‘fout’ wapen van Aalsmeer.
De leeuw die een paling vast heeft
klopt wel, maar de kleur rood van de
leeuw klopt niet. Echter, in de echte Aalsmeerse vlag staat niet het
Aalsmeerse wapen. Het is onzin om
de vlag van Dirk van Leeuwen, hoe
goed bedoeld, de Aalsmeerse vlag
te noemen.
De Aalsmeerse vlag bestaat uit drie
horizontale banen die rood, groen en
zwart zijn. Het heeft lang geduurd
eer de vlag officieel erkend werd als
gemeentelijke vlag. Dat kwam omdat de kleuren van de vlag totaal niet
overeen kwamen met het wapen van
Aalsmeer: een leeuw van goud geel
op een azuur blauw veld. Doordat
er in ons gemeentewapen de kleur
rood juist niet voorkomt en in de andere gemeente wapens wel, is het
Aalsmeerse wapen wat de kleuren
betreft al heel bijzonder. De kleuren
van dit wapen: goud geel en azuurblauw, zouden dan ook de kleuren
van de gemeentevlag moeten zijn.
Maar nee, Aalsmeer koesterde allang
de rood, groen, zwarte kleuren van
hun vlag, officieel of niet: deze vlag
was de Aalsmeerse vlag en symboliseerde de aardbeienteelt van vroeger (rood), het groen van het blad en
het zwart van de aarde. Eigenwijze
Aalsmeerders? Ja, dat vonden diverse instanties van wel waardoor onze gemeente lang moest wachten op
de officiële erkenning van de ‘eigenwijze’ vlag. Zomaar een zelf bedachte vlag voeren mag niet. Dat is pure schennis van de regels die er zijn
voor een vlag.
Diverse gemeentebesturen hebben in de loop van de tijd gepoogd
om de rood-groen-zwarte erkend te
krijgen. Dat was heel vasthoudend.
Hoewel de Aalsmeerse vlag al sinds
mensenheugenis gevoerd werd, is na
vele briefwisselingen tussen de hoge raad van adel en 20 jaar B&W van
Aalsmeer: eindelijk de Aalsmeerse
vlag officieel erkend. De brief van
de hoge raad van adel kwam binnen
op 19 januari 1976 en de Aalsmeerse vlag werd door de gemeenteraad,
unaniem, op 7 april 1976 erkend.
Kom op Dirk, er is dus al een officieel
erkende Aalsmeerse vlag. Als jij de
vlag bij de Watertoren als Aalsmeerse
vlag ziet, moet je dat zelf weten. Voor
mij is jouw vlag niet de Aalsmeerse
vlag, maar de ‘Dirk van Leeuwense
vlag’. Natuurlijk mag de echte vlag
veel meer wapperen bij, bijvoorbeeld,
festiviteiten in de gemeente. Daar is
het een gemeentevlag voor. In de
top bij de pramenrace, bandjesavond
of als er iemand een diploma heeft
behaald. Dirk noemt het vlaggen
met de Aalsmeerse vlag een saamhorigheidsgevoel en hij verkoopt
zijn vlaggen. Ik waarschuw je, het
is niet de èchte vlag, wel goed bedoeld, maar het is de ‘Dirk van Leeuwense’ vlag. Moge dat duidelijk zijn.
Coq Scheltens

Geslipt door olie

Hoofddorp - Door een oliespoor op
de A4 raakte een motorrijder in een
slip. Dat gebeurde maandag 25 mei
in de middag. De man, een 43-jarige
inwoner van Zevenhoven, liep daardoor ernstig beenletsel op. Met een
ambulance is het slachtoffer naar
een ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat ruimde de olie op, een sleper voerde de beschadigde motorfiets af.

Aangehouden
op Eerste Hulp

Hoofddorp - Een 25-jarige vrouw
uit Haarlem gedroeg zich vrijdag 22
mei dermate agressief in het Spaarne ziekenhuis dat de politie er aan
te pas moest komen. Ze had een
verpleegster in het gezicht geslagen
op de Eerste Hulp. De verdachte is
voor nader onderzoek naar het politiebureau overgebracht.
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Mantel Makelaars kampioen
bij de ZABO competitie

Zwemmen

165 Medailles Oceanus bij
kringkampioenschappen
Aalsmeer - Twee weekeinden
kringkampioenschappen in het 50
meterbad van het Sloterparkbad in
Amsterdam leverden 64 gouden, 64
zilveren en 37 bronzen medailles op
voor de Oceanus zwemmers. Daarmee waren ze duidelijk de sterkste
vereniging van de kring. Daarnaast
waren er zo’n 280 persoonlijke records, 15 clubrecords en 5 nieuwe NK limieten. Meisjes junioren
1(1997): Eva van der Born was dolblij met haar zilveren medaille voor
de 50 vrij. Daarnaast scoorde ze allemaal pr’s op de andere afstanden. Maxime van den Heuvel won al
haar acht onderdelen, haalde 5 NK
limieten en 2 clubrecords (100 en
200 vrij). Jongens junioren 1 (1996):
Wessel de Jong won alle rugslagnummers, werd tweede op de vlinderslagnummers en op de 100 vrij
en won drie keer brons op de andere vrijeslagnummers. Daarnaast
bevestigde hij zijn 200 vrij limiet op
de lange baan. Dat deed ook Fernando Moolhuijsen. Hij werd daarbij
drie keer tweede en drie keer derde.
Thomas Verouden moest het eerste
weekeinde nog verstek laten gaan
wegens een blessure.
Het tweede weekeind sloeg hij toe
met drie medailles en een NKlimiet
op (ook al) de 200 vrij. Martijn van
der Zwaard zwom in fraaie stijl al
zijn persoonlijke records uit de boeken. Meisjes junioren 2 (1996): Tamara Grove zwom ondanks een
lichte blessure naar 5 keer goud,
1 zilver en 2 brons en 6 NK limieten. Chloë van den Hoff en Lisa de
Jong verbeterden al hun persoonlijke records, Carmen Roskam werd
vijf keer 3e en moest de laatste dag
laten schieten wegens ziekte en Bojoura Spaargaren veroverde goud
en zilver met twee NK limieten op de
schoolslagnummers. Jongens junioren 2 (1995): Joeri Berends zwom
een sterke 100 meter schoolslag.
Het leverde hem zilver op, een NK
limiet en een clubrecord. De dubbele afstand werd brons. Sven Driessen startte alleen op de laatste dag
en deed dat met oa een dik pr op
de 100 vlinder. Datzelfde deed ook
Martijn de Mercado, die ook op
de 400 vrij en de schoolslag goed
op dreef was. Stanley Moolhuijsen
won twee keer brons op de schoolslag, waarbij hij zijn broers versloeg,
maar moest ook twee dissen incasseren. Jeffrey Reijnders startte op
alle 14 afstanden, werd 10 keer eerste, 3 keer tweede en kreeg een dis
vanwege een te snelle start. Daarbij
zwom hij 8 clubrecords uit de boeken. Wat uniek is aan Jeffrey is dat
hij van alle markten thuis is en dat
blijkt wel uit het feit dat hij op alle NK afstanden voor zijn leeftijd de
limiet heeft gehaald. Dat wordt dus
kiezen.
Meisjes junioren 3 (1995): Alissa
Bus kon vanwege een blessure niet
starten op haar favouriete schoolslagnummers. Nu leverde de vrijeslag haar twee persoonlijke records.
Danielle Grootes werd kampioene
op de 400 vrij, veroverde daarnaast
4 zilveren en een bronzen medaille.

We zien haar op het NK terug op de
vrijeslagafstanden. Robin Pagano
Mirani behaalde op de 100 rug het
NK limiet, haalde goud op de dubbele afstand, verder drie keer zilver
en twee keer brons. Tessa van der
Zwaard zwom naar dubbel zilver op
de vlinderslagnummers.
Jongens junioren 3 (1994): Vincent
Moolhuijsen is goed in vorm. Dat
bewees hij niet alleen met zijn 13
medailles (7-4-2), 2 clubrecords en
7 NK limieten, maar vooral met zijn
tijden, die vaak sneller waren dan
zijn kortebaan tijden. Istvan Spaargaren kwam tot 4 gouden, 6 zilveren
en 1 bronzen plak, met twee nieuwe
NK limieten (400 vrij en 200 wissel)
en een clubrecord. Max Wegbrans
is bezig aan zijn laatste zwemwedstrijden. Hij stelde nog wel even al
zijn persoonlijke records bij. Meisjes
jeugd 1 (1994): Kelsey Gielen ging
met 2 zilver, 3 brons en een 10tal
pr’ren retour naar Alphen. Chantal
Grove kwam tot 5 goud, 5 zilver en
een brons en twee NK limieten op de
rugslag. Jongens junioren 4 (1993):
Bastiaan Waanders won de 400 vrij
en kreeg daarnaast 4 keer zilver uitgereikt. Ook hem zien we in juni terug bij het NK op de vrijeslagnummers. Meisjes jeugd 2 (1993): Isabelle Grootes won de 200 rug, werd
tweede op de andere rugslag- en
vrijeslagnummers en de 200 wissel
en haalde brons op de 100m schoolslag. Nikki van der Hoorn veroverde 9 keer goud op diverse afstanden
en zilver op de rugslagsprint. De 400
vrij ging in NK limiettijd. Marieke
Spitteler won de 200 school, pakte
zilver op de 50 vlinder en daarnaast
nog 3 keer brons.
Jongens jeugd 1 (1992): Donald Hillebregt pakte goud op de 200 rug en
50 school en drie keer zilver. Dennis
Reijnders werd tweede op de 100
vrij en derde op de 50 en 100 rug
en Robert Rohaan zwom naar drie
keer goud in NK tijden op de 100 en
200 school en 200 wissel en pakte
daarnaast zilver op de vrijeslag- en
vlinderslagsprint. Dames senioren
(1991): Danique Gielen won de 200
vrij op jurybeslissing en werd tweede op de 400 vrij. Wyke Nieuwenhuizen werd tweede op de 100 meter rugslag. Heren senioren (1991 en
eerder): Theo Beglinger kreeg goud
voor zijn 200 rug in NK limiettijd en
zilver voor de andere rugslagafstanden. Brons was zijn beloning voor
de 100 vlinder. Robin Hofman stelde
zijn persoonlijke records op de vrijeslag en rugslag bij.
Het zwembadseizoen loopt tegen
het einde. Rest nog de sprintlimietwedstrijd op 7 juni in De Waterlelie
en de diverse Nederlandse Kampioenschappen in juni. Eerst is er het
NK senioren en jeugd in Eindhoven,
een week later het NK junioren in
Amsterdam en tot slot het NK sprint
in Alkmaar.
Daarna ontmoeten de snelste minioren van Nederland elkaar nog in
Dordrecht voor de Jaargangfinales.
Bij al deze wedstrijden zullen een
aantal Oceanus zwemmers aanwezig zijn.

Jeffrey Reijnders

Robin Pagano Mirani

Mirjam van Ouwerkerk liep een prima wedstrijd in Hoorn.

Atletiek AVA Aalsmeer

AVA jeugd op dreef in
Heiloo, Vught en Hoorn
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag afgelopen donderdag 21 mei waren
er ‘in den lande’ enkele mooie atletiekwedstrijden voor de baanatleten.
Bijvoorbeeld in Heiloo waar Tomas
Baars, Sharona Plasmeijer en Yannick Boerop namens AV Aalsmeer
aanwezig waren.
B-junior Yannick liep voor het eerst
sinds lange tijd weer eens een 800
meter. Over het resultaat kon hij niet
ontevreden zijn. Met zijn tijd van
2.13.00 liep hij weliswaar geen persoonlijk record, maar het is wel een
tijd waar hij mee vooruit kan dit seizoen. Ook C-juniore Sharona liep
een 800 meter.
Echter, zij was niet helemaal tevreden met het resultaat. Ingedeeld in
een voor haar te snelle serie ging
ze de eerste tweehonderd meter
mee met de snelsten en moest dit
in de tweede ronde helaas bekopen.
Toch kon ze nog net binnen de 2.40
min. eindigen, t.w. 2.39.61. C-junior Tomas liep een prima wedstrijd.
Na een snelle opening kon hij het
tempo goed vasthouden en zijn persoonlijk record met maar liefst vijf
seconden aanscherpen. Zijn tijd van
2.30.35 belooft nog veel voor de rest
van het seizoen.
Bij de Harry Schulting Games in het
Brabantse Vught liep B-junior Jordi Baars een goede 800 meter. In
een race met haas, die helaas iets te
langzaam opende, wist hij het tem-

po goed vast houden en de tweede
ronde in praktisch dezelfde tijd te
lopen. Met zijn tijd van 2.01.21 min.
liep hij helaas niet de gewenste tijd
onder de twee minuten, maar wel
een persoonlijk record.
Mirjam en Jordi snel
Bij de Flynth recordwedstrijden in
het Westfriese Hoorn zijn afgelopen
zaterdag snelle tijden gelopen door
AVA junioren Mirjam van Ouwerkerk en Jordi Baars.
A juniore Mirjam startte op de 800
meter en liep een prima wedstrijd,
die zij beloond zag met een tijd onder de 2.20 min., een tijd waar zij al
een poosje op aasde. Na een misschien iets te langzame opening
wist zij in de tweede ronde het tempo knap vast te houden en uiteindelijk te finishen in een tijd van 2.19.34,
een persoonlijk record.
B junior Jordi haalde op de 1.500
meter een flinke hap af van zijn persoonlijk record. In een snelle race
miste hij in eerste instantie de aansluiting met de kop van de wedstrijd.
Desondanks liep hij gewoon zijn eigen race en verbeterde zijn persoonlijke record met ruim vijf seconden naar een tijd van 4.05.34 min..
Stiekum kijkt Jordi inmiddels naar
de limiet (4.01.5 min.) voor de EYOF (European Youth Olympic Festival) wat in juli in het Finse Tampere
wordt gehouden.

Avondvierdaagse in Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 8 tot en met
donderdag 11 juni start in Aalsmeer
de avondvierdaagse. Zoals altijd is
de start bij de kantine van de Atletiek Vereniging Aalsmeer in de
Sportlaan.
Op alle basisscholen zijn inschrijvingsformulieren uitgedeeld. Inschrijven kan verder ook bij de da-

mes van Drunen-Poortinga, tel.
0297-326332, en W. van Drunen tel.
0297-340355 of door een mail te
sturen naar Leo.van.ingen@hetnet.
nl. Bij voorinschrijving zijn de kosten voor leden 2,50 euro, niet-leden
betalen 3,50 euro. Bij inschrijving in
de kantine op de eerste wandeldag
zijn de kosten 4,50 euro.

Zesde competitiewedstrijd
GehandicaptenSport

P.V. de Telegraaf

Dubbelslag voor smurfin
Jan en Johan van Ackooy
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
twe duivenvluchten vervlogen: Chimay, waarvoor 237 duiven ingekorfd
werden en Orleans Saran, waarvoor
183 duiven de strijd aanbonden.
Het werd een dubbelslag voor Jan
en Johan van Ackooy. Hun ‘smurfin’ blee op Chimay alle concurrenten voor. Met een gemiddelde snelheid van 87 kilometer per uur werd
ze als eerste afgevlagd.
Op de langere vlucht, Orleans, lag
de snelheid beduidend lager. De
laatste loodjes wegen tot slot het
zwaarst.
Het was de jaarling 08-5807021 van
alweer de Comb. van Ackooy die de
bloemen voor zich opeiste. Een puike prestatie van deze mannen.
De uitslag van Chimay: 1. Comb.
van Ackoot. 2. C. v. Vliet. 3. Comb.
van Leeuwen. 4. G. v.d. Bergen. 5.
D. Baars. 6. A. v.d. Wie. 7. Comb.

Wiersma en Zn. 8. M. de Block. 9.
J. v. Duren. 10. J. Vijfhuizen. 11. J. v.
Dijk. 12. Th. v.d. Wie. 13. H. Spaargaren. 14. B. de Groot. 15. H. Kluinhaar en dr.
De uitslag van Orleans: 1. Comb.
van Ackooy. 2. J. Kluinhaar en dr.
3. J. v. Dijk. 4. Comb. van Leeuwenvan Grieken. 5. J. van Duren. 6. C.
van Vliet. 7. P. v.d. Meyden. 8. G. v.d.
Bergen. 9. J. Vijfhuizen. 10. D. Baars.
11. Comb. Wiersma en Zn. 12. M. de
Block.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelspec. Langelaan 4385 pnt
2. Oerlemans Confectie
4217 pnt
3. A.A. Sloopwerken
3951 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet
3651 pnt
5. Bosman Kassenbouw 3623 pnt
Komend weekend de midfondvlucht
Morlincourt en de eerste overnachtfond vanuit Bordeaux.

Aalsmeer - Op 16 mei is in zwembad De Waterlelie door ZPC Oceanus de zesde competitiewedstrijd
zwemmen voor mensen met een
beperking georganiseerd. In totaal
hadden 18 verenigingen zich ingeschreven voor deze wedstrijd. Mede namens de sponsor Multi Supplies kregen alle zwemmers een
kleinigheidje bij de inschrijving.De
bestuursleden van Stichting Meer
Armslag kwamen de organisatie
een handje helpen.
Oceanus leverde de grootste groep
deelnemers aan. Maar liefst 13
deelnemers van de 45 in totaal kwamen uit deze vereniging. Naresh
Murli mocht de eerste afstand voor
Oceanus afleggen op de 100 meter rug. Naresh komt nu nog uit in
de open klasse (voor mensen die
nog niet gekeurd zijn) en zette een
persoonlijk record neer van 3:26.91.
Elise van Schöll (die niet bij Oceanus traint maar wel voor Oceanus
uit mag komen tijdens de wedstrijden van GehandicaptenSport Nederland), zwom de 50 meter vlinderslag in een prima tijd van 1:14.24
(pr). Bram Grootjans zwom zijn 50
meter vlinder in een tijd van 1:28.36,
ook een prima persoonlijk record.
Puck Teunissen, Deborah Lok, Morgan Hogeweg en Sanne Hoving
zwommen vervolgens de 25 meter vrije slag en alleen Puck slaagde er niet in om hier een persoonlijk record te halen. De overige drie
zwemsters lukte dit wel. De 25 meter vrije slag stond ook op het programma van Benjamin Kosse, Tim
van Duuren, Rein Merlijn en Thymen van Dijk. Deze heren slaagden er allemaal hun persoonlijke tijd

scherper te stellen. Voor Elise van
Schöll stond vervolgens de 200 meter vrije slag op het programma. Deze afstand had ze nog nooit in een
wedstrijd gezwommen en ze slaagde er in om een tijd neer te zetten
van 4:47.90. Mike Engel kwam ook
op deze afstand uit. Zijn tijd: 4:30.50.
Bram Grootjans zwom als enige van
Oceanus de 100 meter wisselslag
en haalde maar liefst 10 seconden
van zijn beste tijd af! Hij zwemt deze
afstand nu in 3:03.35. Puck, Deborah, Elise, Morgan en Sanne gingen
vervolgens van start op de 50 meter
schoolslag. Alle meisjes hebben een
persoonlijk record weten te behalen,
al moet daarbij gezegd worden dat
Sanne haar tijd wel vermeld is maar
niet officieel erkend wordt omdat ze
bij haar keerpunt maar met 1 hand
heeft aangetikt. Bij de schoolslag
moet je altijd met twee handen tegelijk de muur aantikken voordat je
het lichaam omdraait voor de laatste 25 meter. Tim, Rein, Benjamin en
Thymen kwamen ook nog uit op de
50 meter schoolslag. Tim wist maar
liefst 4 seconden van zijn persoonlijk record af te zwemmen. Benjamin haalde ook 2 seconden van zijn
beste tijd af en Thymen en Rein mogen ook gefeliciteerd worden met
hun beste tijd tot nu toe. De laatste afstanden van de wedstrijd waren voor Mike en Naresh. Zij zwommen ook 50 meter schoolslag. Mike
kon in dit geval zijn persoonlijke record niet scherper stellen. Naresh
lukte dat wel. Voor de deelnemers
van Oceanus werd de dag afgesloten met een heerlijke lekkernij, aangeboden door Vrienden van Oceanus.

Aalsmeer - Het zaalvoetbalteam
van Mantel Makelaars is voor het
tweede achtereen volgende seizoen
kampioen geworden van de plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie. De beslissing viel pas tijdens
de slotronde die plaatsvond op zaterdagavond 23 mei in sporthal de
Bloemhof.
Voor aanvang van de laatste wedstrijdronde voerden Mantel Makelaars en De Jet Set BV gezamelijk
de ranglijst aan met evenzoveel behaalde punten. Bij een gelijke score in de eindrangschikking zou het
doelsaldo de doorslag geven. Voor
aanvang van de slotronde stond
Mantel Makelaars twintig doelpunten vóór op De Jet Set BV dus
zou een overwinning volstaan voor
het binnenhalen van de ZABO-titel
2008/2009. Die overwinning kwam
er ook. Piller Sport fungeerde als tegenstander in de kampioenswedstrijd van Mantel Makelaars. Mantel
Makelaars won de wedstrijd met de
cijfers van 13-6 waarmee de ploeg
dus als eerste eindigde in de ranglijst. Gelijktijdig, in de andere hal van
sporthal de Bloemhof speelde het
team van de Jet Set BV tegen Easy
Beveiliging. De Jet Set BV deed wat
het moest doen, namelijk winnen
(8-4) maar greep vanwege een minder doelsaldo naast de hoofdprijs.
Een tweede plaats dus voor de Jet
Set BV. Later op de avond speelde

Sportcafé de Midi’s tegen LEMOGaat-Los en boekte een 8-3 overwinning. Hierdoor legde Sportcafé
de Midi’s beslag op de derde plaats.
LEMO tenslotte versloeg DGL met
7-3. Het team van Accon was vrij en
kwam niet in actie tijdens de ZABOslotronde. Na afloop van de laatste wedstrijden vond in de kantine
van Sportcafé de Midi’s de prijsuitreiking plaats met aansluitend een
gezellige feestavond. De kampioen
werd gehuldigd en mocht uit handen van (aftredend) ZABO-voorzitter Martin Ammerlaan de grote wisselbeker in ontvangt nemen. Alle
andere deelnemende teams ontvingen eveneens een prachtige herinneringsbeker, zij het in kleiner formaat dan de kampioen. Tevens werden de vaste ZABO-scheidsrechters
Peter Meyer, Klaas Boekel en Mike
van Miltenburg bedankt voor hun
deskundige arbitrale inzet.
Eindstand ZABO 2008/2009:
Mantel Makelaars 16-42 (doelsaldo
+82), De Jet Set BV 16-42 (doelsaldo (+59), Sportcafé de Midi’s 16-35,
Easy Beveiliging 16-25, Piller Sport
16-21, DGL 16-17, LEMO 16-15, Accon 16-10, LEMO-Gaat-Los 16-4.
Kampioenen laatste 6 jaar: 2009
Mantel Makelaars, 2008 Mantel
Makelaars, 2007 Superfly, 2006 B&B
Schilders, 2005 De Jet Set BV, 2004
Piller Sport.

Bekerhandbal

FIQAS laat bekerwinst glippen
Aalsmeer - Bizar is misschien het
woord wat het beste past bij de bekerfinale van 2009. Want zowel de
eerste áls de tweede helft hadden
een ongekend verrassend verloop.
Het leek zelfs wel of het twee verschillende wedstrijden waren. FIQAS Aalsmeer, de bekerwinnaar
van het vorig seizoen, startte ijzersterk tegen Kras/Volendam in het
volle en sfeervolle
Topsportcentrum in Almere. Met
een solide dekking als uitgangspunt én een goed keepende Micha Hoogewoud daarachter, liepen de aanvallen gesmeerd. Onder
leiding van Wai Wong, Mark Roest
en Jimmy Castien werd al meteen
een voorsprong opgebouwd van 63 na tien minuten. De Volendammers kwamen er eenvoudig niet
aan te pas, liepen zich stuk op de
Aalsmeerse verdediging en verspeelden soms knullig de bal. Daar
wisten de razendsnelle spelers van
FIQAS Aalsmeer wel raad mee en zo
werd de marge steeds verder uitgebouwd, tot zelfs 16-6 na twintig minuten. Kras/Volendam werd bij vlagen overklast en het massaal meegereisde Aalsmeerse publiek vierde alvast een feestje. Het maximale verschil werd zelfs elf doelpunten (18-7), maar dat wist Volendam
vlak voor rust nog iets terug te brengen. Ruststand 19-10. Er leek dus
geen vuiltje aan de lucht voor de
Aalsmeerders. Maar hoe anders zou
de tweede helft verlopen...
Wa a r d e m a n n e n v a n F I Q A S
Aalsmeer misschien dachten dat
de buit al binnen was, kwamen de
Volendammers als herboren uit de
kleedkamer en begonnen aan een
indrukwekkende inhaalrace. In eerste instantie leek er nog niets aan
de hand voor FIQAS Aalsmeer dat
de eerste paar minuten ook nog
bleef scoren.
Maar na een prachtige lob van Robin
Boomhouwer in de zevende minuut
(22-14) zou er vervolgens tien minuten niet meer gescoord worden.
Kras/Volendam zette aan en profiteerde: 22-19. Daarna brak Ruud
Neeft de ban en maakte drie fraaie
doelpunten op rij. Maar Volendam
rook z’n kans en knokte voor iedere meter. En waar de Aalsmeerders in deze fase af en toe wat pech
hadden in de afronding óf te geforceerd schoten, lukte aan de andere kant alles en was na 24 minuten
spelen de enorme voorsprong ver-

dwenen als sneeuw voor de zon en
de stand weer gelijk: 25-25. In de
slotminuten scoorden beide ploegen om en om en kwam Kras/Volendam vlak voor tijd voor het eerst
op voorsprong: 26-27. Het was echter opnieuw Ruud Neeft die FIQAS
Aalsmeer in de wedstrijd hield: 2727. In de laatste minuut kregen beide ploegen nog één kans maar die
sensationele ontknoping kreeg de
wedstrijd niet. Er moest worden verlengd.
In de twee keer vijf minuten extra
tijd was de pijp bij FIQAS Aalsmeer
duidelijk leeg. Niets lukte meer, zelfs
Jeffrey Boomhouwer, Wai Wong en
Jimmy Castien zagen hun kansen
naast of op de paal gaan. Volendam
was wél trefzeker en wist na de eerste verlenging al op een 30-27 voorsprong te komen. In de laatste vijf
minuten konden de Aalsmeerders
het tij ook niet meer keren. Er werd
nog wel een strafworp benut: 28-30,
maar vlak daarna scoorde Volendam
opnieuw: 28-31 en was de wedstrijd
gelopen. Het werd uiteindelijk 2932 en zo was Volendam de nieuwe
houder van de NHV-beker. De teleurstelling bij FIQAS Aalsmeer was
groot, zowel bij spelers als publiek.
Maar veel tijd om hier lang bij stil te
staan had de ploeg niet: Zaterdag
wachtte namelijk al weer de tweede wedstrijd in de best-of-three serie om het landskampioenschap bij
Eurotech/Bevo in Panningen en de
dag daarna werd de titel binnen gehaald in een overvolle Bloemhof.
Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 7,
Wai Wong en Jimmy Castien 6, Ruud
Neeft 4, Robin Boomhouwer, Mark
Roest en Serge Rink 2.
Kaarten voor de Final Four
Kaarten voor de wedstrijden in de Final Four van de BeneLiga, aanstaande zaterdag 30 en zondag 31 mei
zijn te koop in de kantine van sporthal de Bloemhof aan de Hornweg of
bij Harry van Wijk (h.vanwijk@tiscali.nl). Een kaart die toegang geeft tot
alle vier de wedstrijden kost 15 euro (en de opbrengst komt ten goede
aan FIQAS Aalsmeer).
Zaterdag om 16.00 uur begint de
wedstrijd KV Sasja tegen Kras/Volendam en vanaf 18.30 uur neemt
FIQAS Aalsmeer het op tegen Initia Hasselt. Zondag begint om 13.00
uur de wedstrijd om plaats 3 en 4 en
de finale start vervolgens om 15.00
uur.

Foto Don Ran.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse OVAK-soos op
20 mei is gewonnen door Arie Olie-

mans met 5141 punten. Op twee is
Engeltje Jongkind geëindigd met
5033 punten en op vier Anton van
de Polder met 4815 punten. De volgende speelmiddag op woensdagmiddag 3 juni, aanvang 14.00 uur
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
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Jubileumjaar Schaats Trainings
Groep VZOD van start
Kudelstaart - Voorzitter Leo Bakker heeft het startsein gegeven van
het 25e jaar van de Schaats Trainings Groep Vooruitgang Zij Ons
Doel. Dit gebeurde op de skeelerbaan in Kudelstaart met een symbolische start van alle sportonderdelen
die bij STG VZOD beoefend kunnen
worden. Het fietsseizoen sluit naadloos aan op het schaatsseizoen. Half
mei komt daar het skeeleren bij en
deze week (woensdag 27 mei , aanvang 19:30 uur bij de skeelerbaan)
begint het droogtrainen weer. Als je
wilt kun je bij VZOD op bijna elke
dag van de week mee trainen: fietsen op maandag, donderdag, zaterdag en zondag, skeeleren op dinsdag en op woensdag droogtrainen.
Kortom er zijn veel activiteiten bij de
club. Vrijdag 22 mei is officieel het
jubileumjaar van start gegaan. Er is
een speciale commissie gevormd
die voor het komende jaar tal van
activiteiten op het programma heeft
gezet. Eén van de eerste activiteiten
die georganiseerd gaan worden, is
de jubileumfietstocht op zondag 14
juni met start en finish bij de handboogschietvereniging op de Wim
Kan Dreef. Er worden verschillende
routes uitgezet van 35, 50, 75 en 125
kilometer. Voor jong en oud, niet getraind wel getraind, voor iedereen is
de mogelijkheid om een mooie rou-

te in de nabije omgeving van Kudelstaart te rijden. De volgende activiteit die op de kalender staat is
speciaal voor de basisschooljeugd
van Aalsmeer, Kudelstaart en omstreken, ofwel de skeelertocht op
woensdagmiddag 17 juni om 14.00
uur. Deze tocht zal op en rond de
skeelerbaan in Kudelstaart wordt
gehouden. Zo staan er nog tal van
activiteiten op het programma voor
jubileumjaar dat afgesloten wordt
met een jubileumfeest op zaterdag
22 mei 2010.
Op deze dag is het precies 25 jaar
geleden dat de eerste droogtraining
is gegeven en was de oprichting van
de club officieel een feit. Regelmatig zullen er het komende jaar stukjes in de krant verschijnen met informatie over de jubileumactiviteiten. Op de website is een speciale
jubileumpagina gemaakt waarop alle informatie over de verschillende
activiteiten te zien is.
Regelmatig zal er nieuwe informatie bijgevoegd worden, neem dus
gerust op meerdere momenten een
kijkje op de site. Een echte aanrader
om te bekijken is het onderdeel alternatieve clubkampioenschappen,
vooral het bijbehorende filmpje is de
moeite waard! Voor meer informatie over het jubileumjaar zie www.
stgvzod.nl.

Felle strijd om prijzen bij
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Ondanks het lange
weekend werd in de laatste ronde
van de clubcompetitie van Schaakclub Aalsmeer nog fel gestreden. Inzet waren de prijzen die nog te verdelen waren. Zo was de strijd om
de bronzen medaille nog helemaal
open, met niet minder dan vijf kanshebbers. Bart Auee had de beste
papieren dankzij een kleine voorsprong op zijn achtervolgers. Bij een
overwinning op Ronk Klinkhamer
was de derde plek zeker, maar van
Ron win je niet zomaar. Bart dacht
daar echter heel anders over en won
op overtuigende wijze. Gerrit Harting
kon hierdoor geen derde meer worden, maar kon nog wel de B groep
winnen. Dan moest hij echter wel
Arie Spaargaren achter zich houden.
Arie had een zware tegenstander:
niemand minder dan de kersverse
clubkampioen. Arie beet echter fel
van zich af en hield lang stand. Erik
ging er vol voor en probeerde Arie
op allerlei manieren te verschalken. Dit leek te lukken toen Erik in
het verre eindspel een paard wist te
veroveren. Arie had het echter beter
gezien en wist door opoffering van
zijn paard de laatste pionnen te veroveren, waardoor Erik niet meer kon
winnen. Door deze uitslag mocht
Gerrit genoegen nemen met remise
tegen Hans Pot. Wat nog geen eenvoudige klus was, maar toch gelukte. Elham Wasei, Ron Klinkhamer en
Han Carpay moesten nog uitmaken
wie er vandoor ging met het kampioenschap in de C groep. Zoals gezegd had Ron het zwaar tegen Bart
Auee en kon alleen Han nog Elham
bedreigen. Clemens Koster wenste echter niet mee te werken met
Han en duwde hem pardoes van het
bord. Elham had ondertussen fraai
gewonnen van Jan van Willigen en
is terecht de kampioen in groep C.
Martin Steinhart is nog maar pas lid
van Schaakclub Aalsmeer, maar laat
nu reeds zijn kunnen zien. Op over-

tuigende wijze scoorde hij in de derde periode het ene na het andere
punt en deed dat ook afgelopen vrijdag. Leo Buis probeerde wat hij kon,
maar bleef met lege handen. Martin
niet, hij wint het periode kampioenschap. Door de verschillende eind
uitslagen is Hans Pot alsnog kampioen geworden van de tweede periode. Rik Konst was eerder al kampioen van de eerste periode. Voor
het berekenen van de grootste stijger moeten nog allerlei ingewikkelde computerprogramma opgestart
worden. Deze prijs wordt dan ook
pas op de ledenvergadering bekent
gemaakt.
Snelschaken
Na deze prijzenslag kan er aankomende vrijdag 29 mei weer gewoon ontspannen geschaakt worden. Hoewel, ontspannen? Dan
staat de titel Snelschaakkampioen van Aalsmeer op het spel. Wie
wordt de opvolger van Joran Donkers? Of weet hij zelf opnieuw te
winnen? Speel gezellig mee, deelname is gratis. Aanvang 20.00 uur
in het Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. De week erna, vrijdag 5 juni, start de zomercompetitie
bij Schaakclub Aalsmeer. Gedurende de gehele zomer staat het Stommeerkwartier open voor alle schakers, wel of geen lid van Schaakclub
Aalsmeer, om gezellig mee te spelen. Deelname is geheel gratis. Voor
meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl
Uitslagen dertigste ronde clubcompetitie:
Joran Donkers-Vincent Jongkind
Arie Spaargaren-Erik Korenwinder
Bart Auée-Ron Klinkhamer
Hans Pot-Gerrit Harting
Elham Wasei-Jan van Willigen
Clemens Koster-Han Carpay
Martin Steinhart-Leo Buis
Abdul Wasei-Jan v.d. Laarse
Marco Hutters was vrij geloot.

1-0
remise
1-0
remise
1-0
1-0
1-0
remise

Tennistoernooi

Open Rijsenhoutse met thema
‘Ik hou van Holland’

Succesvolle kampioenschappen
voor springers SV Omnia
Aalsmeer - De provinciale kampioenschappen van Noord Holland zijn dit jaar in Castricum gehouden. Deze wedstrijd is ook een
goede start voor een aantal debutanten in de jongste klassen. ’s
Morgens was het de beurt aan de
klassen D en E, die zowel individueel als synchroon moesten springen. In de klasse E instapper had SV
Omnia wel acht deelnemers waarvan er voor vijf springers hun eerste ‘echte’ wedstrijd was. De eindstand voor individueel was voor de
SV Omnia springers als volgt: Lars
Appelboom zeventiende, Don Gommans zestiende, Kalina van As veertiende, Wendy van Drunen twaalfde, Bonita Goede tiende, Tanja Kater
vijfde, Donnatella Antoniadis vierde
en een zilveren medaille voor Serena Arendzen. Bij de instappers was
het podium bij synchroom springen
goed gevuld door SV Omnia, Serena en Donnatella zijn hier eerste geworden en Wendy en Kalina tweede. Don en Lars zijn vijfde geworden. Bij de pupillen was SV Omnia
vertegenwoordigd door vijf springers die als volgt eindigden; Yoyce
de Weille twintigste, Anouk v/d Berg
negentiende, Aicha Croes twaalfde,
Eliane Kok zesde, Naomi v/d Coolwijk vijfde en Mila van Bruggen
vierde. Bij het sychroon springen
zijn Anouk en Bonita op een elfde
plaats geeindigd, Naomi en Aicha
op een zevende, Mila en Eliane zesde en Yoyce en Tanja vijfde. Helaas
in deze klasse waar de concurrentie
wel heel groot was geen medailles.
In de klasse junior/senior gemengd
klasse D is Sidney Heemskerk zeventiende geworden, Marc de Jong
veertiende, Ilonka de Jong twaalfde, Sophie van Geest tiende, Sanne
Appelboom achtste, Sanne van Vliet
vijfde en de podium plaatsen voor
Sharona de Rijk derde en Marinka Maarse tweede. Bij het sychroon
springen waren er nog meer podium plaatsen voor SV Omnia. Marinka en Ilonka zijn eerste geworden

en Marc en Sanne derde. Verder zijn
Sharona en Sophie vijfde geworden en Sanne Appelboom en Sidney zesde. In de klasse jeugd gemengd D had SV Omnia maar één
springer, namelijk Danischa Goede, zij eindigde op een zesde plaats.
Bij de Jeugd gemengd E is Sabine
de Jong elfde geworden en Esther
van Kerckhoven tiende. Bij het synchroon springen ging het een beetje mis, want ze gingen als nummer
één de finale in maar eindigden op
een vierde plaats.
’s Middags was het de uitdaging van
de hogere klassen van SV Omnia, de
C, B en A springers, om zoveel mogelijk medailles binnen te halen. In
de klasse C jeugd meisjes hebben
Daphne Hulsker, Rowana Moenis,
Martina v/d Linden en Bente Geleijn
hun beste beentje voorgezet en zijn
resp. geëindigd op een tiende, achtste, zesde en vierde plaats. Bij het
synchroonspringen zijn Rowana en
Daphne op een tweede plaats geëindigd. In de klaase jeugd jongens
is Marvin Arendzen eerste geworden. Bij de junior jongens is Melvin
Dokter derde geworden bij het individueel en samen met Tim de Moor
van Triffis tweede bij synchroon. Bij
de Junior meisjes is Yanaika Holst
vijfde geworden. Bij de dames was
de gouden medaille voor Mirjam
van de Leeuw, derde in deze klasse Ilse Vergoossen, Maaike Kaslander zesde en Viola Schreuder dertiende. In deze klasse zijn bij het sychroon spingen Yanaika met haar
partner van Dos Castrium Paulien
Aalbers tweede geworden. Viola en
Maaike zijn als vijfde geëindigd en
Ilse en Mirjam als zesde. Bij de heren mocht Perry Alderden het zilver
bij zowel individueel en synchroon
in ontvangst nemen. Hij springt synchroon met Patrick Warmer van Triffis. Al met al een goede wedstrijd
met 7 gouden, 9 zilver en 6 bronzen
medailles.
Dave van As

Rijsenhout - Ook dit jaar staat
week 25 weer in het teken van gezelligheid en sportiviteit bij Tennisvereniging Rijsenhout. Na een zeer
geslaagd toernooi vorig jaar zijn
de voorbereidingen voor het Open
Rijsenhoutse 2009 alweer in volle gang. Tijdens het toernooi staan
niet alleen de deelnemers centraal,
maar is er ook volop aandacht voor
de toeschouwers. In het kader van
‘Ik hou van Holland’ worden er typische Hollandse hapjes geserveerd
en in het weekend staat de welbekende vis- en beenhamkraam klaar.
Om de week swingend af te sluiten is er een Hollandse feestavond
met een live-optreden van een zanger op zaterdag 20 juni. De finaledag op zondag 21 juni wordt ook dit
jaar weer een spektakel met verrassingen voor jong en oud.
Clinic met prof
Als extra evenement is er dit jaar de
Sportief Solliciteren TennisChallen-

ge op zaterdag 13 juni vanaf 16.00
uur. Tijdens deze clinic kan iedereen
boven de achttien jaar het opnemen
tegen ex-proftennisser Leonne Muller van Moppes. Het doel van deze
clinic is om op een leuke, entertainende en competitieve manier kennis te maken met (top)tennis en uiteraard met elkaar. Er valt een flink
aantal prijzen te winnen: rackets, Tshirts, tassen en een Camelot Tennisreis. Voor de clinic geldt wel een
maximum aantal deelnemers dus
geef je snel op, want vol is vol. Wil
je mee doen? Kijk dan op www.tvrijsenhout.nl. Ook als je niet mee doet
aan het Open Toernooi, dan kun je je
wel inschrijven voor de clinic. Open
Rijsenhoutse is van 13 tot en met
21 juni en er wordt gespeeld in de
categorieën 3 tot en met 8. Zonder
deelnemers geen gezelligheid, dus
schrijf je snel in via de website van
TV Rijsenhout (www.tvrijsenhout.
nl). De sluitingsdatum is 31 mei. Tijdig inschrijven wordt aangeraden.

Afzwemmen zwemvaardigheid
voor masters bij Oceanus
Aalsmeer - Op 24 mei ’s ochtends
vroeg heeft een gedeelte van de
masters van Oceanus tijdens het
trainingsuur afgezwommen voor de
zwemvaardigheid diploma’s. Tevens
was er 1 master die afgezwommen
heeft voor het Oceanus diploma.
Dit is een diploma voor de zwemmers die nog niet zover zijn dat ze
voor ZWV af kunnen zwemmen. Bij
Oceanus is er een grote groep masters (volwassenen) in verschillende
niveaus. Van beginnend tot gevorderd. Er zijn verschillende trainingsuren verspreid over de hele week
(zowel ’s ochtends als ’s avonds).
Net als bij de jeugd wordt er begonnen met de zwemonderdelen welke
gekleed moeten worden uitgevoerd.
Ten eerste moet men door een zeil
met een gat zwemmen dat voor ZWV
I op 9 meter ligt, voor ZWV II wordt
dit al 12 meter en ZWV III is zelfs
15 meter. Hierna moet men nog een
flink aantal banen zwemmen inclusief koprollen en hoekduiken. Het
onderdeel met kleren aan zwemmen
wordt afgesloten met drijven en watertrappelen.
Hierna gaat men verder in badkleding en komt bijna elk onderdeel
van de zwemsport aan de orde:

Zwemmen – kunstzwemmen, redding zwemmen en waterpolo. Bijvoorbeeld over een vlot klimmen,
door een hoepel zwemmen, koprolletjes maken , alle zwemslagen,
zwemmen met een bal, gooien met
een bal, wrikkken. Voor de masters
is het afzwemmen niet zo spannend
als voor de kinderen, hierdoor is het
een heel gezellige ochtend geworden die door iedereen is afgesloten
met een lekker kopje koffie. Alles is
dan ook goed gegaan en iedereen
is geslaagd.
Oceanus Diploma: Ina Hobo
Zwemvaardigheid I: Sonja Weening, Rina van Diemen, Johan Vermeeren, Jos Broer, Hans Martin
Eveleens, Gerard Ebbinge, Rosalie
Corsi, Bianca Zuiver, Sylvia Bouwmeester, Marjolein Spaargaren, Ingrid Hoogervorst.
Zwe mva ard ig he id I I: Wi lm a
Spaargaren, Wytske Hupkes, Elma
Ebbinge, Erwin Sommeling, Ilka van
Houwelingen, Erwin Vork, Paul van
Noord, Johan Miedema, Edward van
Vierzen
Zwemvaardigheid III: Carl Knelange, Sandra Buffing, Carla van der
Zwaard, Jaap van der Velden, Karin Helling.

Vijfde snelschaaktoernooi
bij schaakclub AAS

Carla van Rooijen liep sterk in Kruiningen.

Goede start Multi Triathlon Team

Carla van Rooijen wint
halve triatlon Kruiningen
Aalsmeer - Het ZSC-Oceanus/
Multi Supplies Triathlon Team is het
seizoen vorige weekeinde goed begonnen. De Aalsmeerse Carla van
Rooijen won in het Zeeuwse Kruiningen met overmacht een halve triathlon. En dichter bij huis in Ter Aar
voerde Frans van Heteren een complete teamdelegatie aan met een
eerste plaats bij de Heren-40.
Het was vorig weekeinde op zijn
zachtst gezegd niet het beste weer
voor een triathlon. Op zaterdag viel
het met de regen nog mee. Maar in
het Zeeuwse Kruiningen stond zoals
viel te verwachten wel veel wind. Bij
het zwemmen (2,5 kilometer) in het
zwembad hadden de deelnemers
aan de halve triathlon daar weinig last van. Maar het fietsonderdeel van 80 kilometer lang vond Van
Rooijen door de wind erg zwaar. Het
looponderdeel ging bij haar daarentegen uitstekend. De Multi-triathlete liep de afsluitende 20 kilometer hardlopen zeer sterk in 1:25 uur.
Zo liep ze in een paar ronden naar
de koploopster toe, die ze uiteindelijk met negen minuten verschil op
de streep aftroefde.
Voor de Aalsmeerse betekende de
winst en goed verlopen looponderdeel dat ze op de goede weg is naar
de geplande Ironman-wedstrijd in
Duitsland over enkele weken. Een
dag later op zondag waren de weer-

goden in Ter Aar minder vriendelijk voor deelnemers aan de kwarttriathlon. Alleen het verwarmde buitenbad bood nog enige verwarming, lieten de Multi’s eenmaal opgewarmd weten. De wedstrijd werd
geteisterd door kou en regen. Toch
wist Aalsmeerder Frans van Heteren
de wedstrijd goed uit te lopen. Hij
eindigde in 1.54:37 uur op een zesde totaalplek, maar wel als eerste
in zijn categorie Heren-40. Teamgenoot Tonny Blom stond in die categorie op de tweede trede van het
podium. Hij was in de totaaluitslag
11e geworden in 1:57:34 uur. Achter hem eindigde Jan van Heteren
op de twintigste plek 2:02:35 uur.
Jeroen Hijstek uit Nieuw-Vennep
werd knap 30e in 2:06:06 uur, waarmee hij bij de Heren-50 goed was
voor een tweede plek. Aalsmeerder
Fokko Timmermans was zeer tevreden over zijn wedstrijd. Vooral het
zwemonderdeel verliep goed, maar
op de fiets had hij geen macht. Hij
finishte in 2:11:30 op een 49ste plek.
Direct achter hem finishte teamgenoot Hans de Groot uit Uithoorn in
2.12:13. Bij de dames draaide de
Amsterdamse Josta Bolhuis een
prima wedstrijd. Met haar tijd van
2:19:40 verbeterde ze haar tijd van
een jaar eerder met tien minuten.
Daarmee gaf de jarige Bolhuis haar
zelf een mooi cadeautje.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is
het vijfde en laatste snelschaaktoernooi van het seizoen gespeeld
bij schaakclub AAS. In een dubbelrondige en gezellige ambiance werd
er hard geknokt voor de punten enwaren de Azen flink aan elkaar gewaagd. Dit resulteerde in veel 1-1
uitslagen; sommige terecht, andere
minder terecht, maar dat is het onvoorspelbare van snelschaken. De
strijd om de topplaatsen ging tussen Redmar Damsma, Willem Moene, Ben de Leur en AJ Keessen. Onderling waren deze vier zeer aan elkaar gewaagd, hier velen al veel 11 uitslagen.
Daardoor kwam het neer op het
scoren tegen de onderste helft, en
daarin deed AJ het het best. Met
10,5 punt wist hij de eerste plaats
te pakken terwijl Redmar en Ben op
8,5 bleven steken. Willem scoorde
een halfje minder dan deze twee.
Henk Noordhoek scoorde met 7,5
punt een vijfde plaats, net voor Simon Groot die voor de eerste keer
goed meekwam in het geweld. Olaf
Cliteur was met 5,5 punt nog bin-

nen een kleine marge van de rest.
Henk van Leeuwen kon niet aan de
laatste plaats ontsnappen.Voor het
AAS Semi Open Kampioenschap
stond nog 1 inhaalpartij op het programma. Bob Feis moest het nog
opnemen tegen Mark Trimp. Mark
kwam goed uit de opening waarin
Bob zich solide had opgesteld. Met
het loperpaar kreeg Mark steeds
meer de overhand en kon als gevolg
daarvan wat pionnetje meesnoepen. In het eindspel was er weinig
hoop voor Bob en Mark wist het inderdaad met een aardige promotiecombinatie af te maken. Mark eindigde hiermee op de gedeelde derde plaats, samen met Paul Schrama
en Jasper van Eijk, net achter Jeffrey van Vliet en Ben de Leur. Daarmee zit het AAS-Seizoen er weer op,
met nog één avond met daarop nog
wat alternatieve activiteiten als het
ZUV-ZUV, lightning en zandloper
toernooi. Voor meer informatie: AJ
Keessen, competitieleider, tel. 0297324459 of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 0297-268954. Homepage
is: http://www.aas.leisb.org.

Met een overwinning op Bob Feis verzekerde Mark Trimp zich van een gedeelde derde plaats.
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Aalsmeer ten koste van
Vlug en Vaardig in finale
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft in
een adembenemende wedstrijd tegen Vlug en Vaardig de finale aanstaande zaterdag tegen Monnickendam bereikt. In de heenwedstrijd die
door Aalsmeer met 2–1 was gewonnen, was al duidelijk dat de krachtsverhoudingen minimaal waren.
Vlug en Vaardig was als team sterker, maar de individuele klasse van
Aalsmeer leverde weer meer kansen op. Trainer Edwin van Maas had
tactisch Wieger Visser op de plaats
van Milton Cooman gezet om de directe pass uit de Vlug en Vaardig
verdediging te halen. Het plan lukte uitstekend, want de net herstelde
Wieger Visser heeft zich 88 minuten lang opgeofferd voor het team
en liep de verdediging van Vlug en
Vaardig constant voor de voeten. De
beide ploegen begonnen behoudend aan de wedstrijd. Geen van
beide wilde een vroeg doelpunt in
het nadeel. V en V was de meer aanvallende ploeg. Zij moesten in ieder
geval winnen om door te gaan. Ook
zij hielden constant vier man achterin om de gemakkelijk scorende
voorhoede van Aalsmeer in toom te
houden.
De eerste echte aanval van Aalsmeer
in de twaalfde minuut was meteen
raak. Een aanval opgezet door Harmen Colijn bereikte met een strakke

pass Ilker Yildiz, die zich handig vrij
speelde en zo Milton Cooman bediende . Deze zag de opkomende
Ruud den Hooglander en met een
fenomenale uithaal van wel 30 meter vloog de bal langs de verbouwereerde doelman van Brussen in
de kruising. Een doelpunt van grote klasse, 0-1. Aalsmeer voelde dat
men de tegenstander op de knieën kon krijgen en begon te drukken. Wieger Visser kreeg in de veertiende minuut de kans om de score te verhogen. Vrij voor de keeper
verslikte hij zich in de bal. Het werd
een mooi duel om te zien. Twee elftallen die elkaar lieten voetballen,
maar elkaar tot het uiterste dwongen. Aalsmeer was in deze periode
de aanvallende partij. In de 24-ste
minuut kwam Stefan v.d. Dussen in
het veld voor de geblesseerde Furgel Cairo. Aalsmeer moest deze tegenslag even verwerken want Furgel Cairo is altijd nadrukkelijk aanwezig op het middenveld. Een actie van Ilker Yildiz in de 37-ste minuut werd door doelman Brussen
onschadelijk gemaakt.
Vlug en Vaardig probeerde met afstandschoten het doel van Aalsmeer
te vinden. Maar keeper René Jonker
had hier geen moeite mee. Wieger
Visser bracht in de 41-ste minuut
Ilker Yildiz in stelling. Diens schot

werd tot corner verwerkt. Het gevaar zat hem in de laatste minuut
voor de rust. Een ongevaarlijk schot
van Adam Lasikili werd onderweg
van richting veranderd en daarop had ook René Jonker geen antwoord, 1–1. Een slecht moment zo
kort voor de rust.
Aalsmeer probeerde na de rust de
bakens te verzetten. Het was Ruud
den Hooglander die in de vijftigste minuut Ilker Yildiz van een pass
voorzag. Diens voorzet werd door
niemand aangeraakt en ging voorlangs. Er zat nog van alles in de
wedstrijd en de winnaar was nog
niet bekend, al was Aalsmeer aanvallend bedreigender. Een vrije trap
van Wesley Meijer in de 55-ste minuut werd door Lino de Noten net
over het Aalsmeer doel gekopt. Vlug
en Vaardig begon aan te dringen en
Aalsmeer moest terug. Aalsmeer
probeerde in de counters V en V
te verrassen, zoals in de 59-ste minuut toen een pass van Ali Keles
net te kort was om de vrijstaande
Ruud den Hooglander te bereiken.
Ook Aalsmeer keeper René Jonker moest keer op keer ingrijpen. In
de 75-ste minuut ging het fout. Een
voorzet van Samet Demerci werd
door René Jonker weggestompt,
maar de bal belandde bij Roel Dekker die de bal handig binnenstiftte, 2–1. En zo stond alles weer gelijk
en zouden er na afloop strafschoppen genomen moeten worden voor
een winnaar.
Vlug en Vaardig pakte het middenveld en Aalsmeer moest vol-

ledig op zijn verdediging vertrouwen. Met Harmen Colijn, Burak Sitil en Sergio Pregers in een hoofdrol hielden zij het hoofd boven water. In de 82-ste minuut werd Salih Yildiz voor Ali Keles gewisseld.
De laatste minuten braken aan en
beide elftallen probeerden de winst
nog binnen te halen. Het enige incident deed zich voor in de 85-ste minuut toen de op de grond liggende Ruud den Hooglander werd geschopt door Nordin El Haddad die
met rood kon vertrekken. Een vrije
trap van Burak Sitil in de 87-ste minuut ging net over. In de 88-ste minuut kwam Frank Spaargaren voor
Wieger Visser in het veld. Na twee
corners, die niets opleverden, kwam
in de laatste minuut de bevrijdende
treffer. Uit een corner van Salih Yildiz kwam de naar voren stormende
Burak Sitil tussen vier verdedigers
als een rots omhoog en kopte in de
uiterste hoek raak, 2–2. Trainers en
de bank stormden juichend als één
man naar de doelpuntmaker en het
feest was compleet.
De finalewedstrijd aanstaande zaterdag 30 mei wordt gespeeld bij
D.W.S. Sportpark aan de Spieringhorn Seineweg. Aanvang wedstrijd
15.00 uur. Tegenstander is Monnickendam uit de gelijknamige plaats.
Supporters moeten Aalsmeer naar
de overwinning en de tweede klasse
zien te schreeuwen. Dus steun de
Blauwwitte Leeuwen en kom naar
Monnickendam!
Jack van Muijden

RKAV dames en meisjes C1
winnen Free Kick toernooi
Aalsmeer - Op zondagmorgen 17
mei jl. was er geen zonneschijn,
maar regende het erg hard. Bij de
toernooicommissie van RKAV lag
de zware beslissing of het Free Kick
Sport dames- en meisjestoernooi
van die dag doorgang kon vinden.
Na inspectie van de velden en na
raadpleging van de buienradar werd
er toch besloten om met het toernooi te starten. In de ochtend moesten de vier meisjesteams van RKAV
hun toernooi dus in de regen starten. Gelukkig werd het halverwege
de ochtend toch droog en bleef het
de rest van de dag ook droog. De
beslissing van de toernooicommissie was achteraf juist geweest. In de
poule van RKAV ME1 en ME2 streden vijf ploegen om de hoogste eer.
Het waren de meisjes E1 van Buitenboys die winnaar werden in de poule van de ME1. RKAV ME1 eindigde als derde. Bij de meisjes E2 was
DSOV ME1 de sterkste en eindigde
RKAV ME2 als vierde. Bij de meisjes
D1 ging de strijd tussen acht ploegen verdeeld over twee poules. Alkmania MP1 kwam als winnaar uit
de bus in poule A en DSOV MD1 in
poule B. In een spannende strijd trok
Alkmania MP1 aan het langste eind.
De meisjes D1 van RKAV eindigden
als vierde. Bij de meisjes D2 ging
de strijd tussen zes teams. Hier was
Altior D3M de sterkste. RKAV MD2
eindigde als vierde. Om half een waren de wedstrijden van de meisjes D
en E afgelopen en in de middag waren het de meisjes C1 en de dames
die in actie kwamen. In de poule bij
de meisjes C waren de teams goed
aan elkaar gewaagd en de verschil-

len klein, maar de meisjes C1 van
RKAV wisten al de vier de wedstrijden in winst om te zetten en werden zodoende winnaar. De dames
van RKAV troffen tegenstanders uit
hun eigen competitie, maar ook uit
de vierde klasse en zelfs een tegenstander uit de derde klasse. Vier van
de vijf wedstrijden wisten de dames
van RKAV in winst om te zetten en
slechts eentje eindigde in een gelijkspel. Heel knap wisten zij in al de
vijf wedstrijden de nul vast te houden. Ze incasseerden dus geen enkel tegendoelpunt! Hiermee werden de dames na het reeds behaalde kampioenschap in de competitie, ook winnaar van hun eigen Free
Kick Sport toernooi. Een mooie afsluiting van het seizoen.
Voetballen bij Jong Aalsmeer
Volgend seizoen gaan de meisjes E t/m C uitkomen voor de nieuwe jeugdvereniging Jong Aalsmeer
United. Heb je als meisjes de smaak
van het voetballen te pakken gekregen na het mini-schoolvoetbaltoernooi, grijp dan je kans en kom gezellig voetballen bij de meisjes van
Jong Aalsmeer United. Er wordt het
nieuwe seizoen gestart met een E
7-tal, een D 7-tal, een D 11-tal en
een C-11 tal. Al deze teams kunnen
nog extra speelsters gebruiken. Bij
voldoende aanmelding in de leeftijd
van 6-8 jaar kan ook gestart worden
met een F-7tal. De oudste meisjes,
de B (14-16 jaar) blijven voetballen bij de moedervereniging, RKAV.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Ingrid Kempers,
tel. 0297-340445 of 06-22456068.

Vlnr: Jesse, Minou, Jaimy, Kim, Rachel, Sanne, Dian, Britt en Naomi Achter :
Coach Ruud van den Broeck, Sponsor Albert de Lange van De Lange Installatie Techniek vof.

RKDES C1 Veldkampioen
Kudelstaart - Na al een kampioenschap op zak te hebben van de
zaal periode 2008/2009 moesten
de Meiden van RKdes zaterdag 23
mei de beslissingswedstrijd spelen
voor het kampioenschap veld periode 2008/2009. Om 11.00 uur zou het
fluitsignaal gegeven worden voor het
begin van de wedstrijd, maar helaas,
er was nog geen tegenstander. Deze kwam te laat opdagen en kwam
ook nog met te weinig speelsters. Er
waren maar 4 speelsters en 1 keepster. Na overleg tussen beiden coaches werd er besloten om 4 tegen 4
te gaan spelen. RKdes kwam al snel
tot scoren en bleef scoren. De doelpunten vlogen om de oren van de
keepster van VOS. RKdes was niet
meer te houden.
De eindstand was dan ook 32-8. Ie-

dereen van RKdes had gescoord en
de RKdes keepers lieten goed keepwerk zien. En toen was het een feit:
RKdes meiden C1 ook veldkampioen 2009!
De voorzitter van RKdes Paul Maarsen nam het woord en feliciteerde
de meiden met hun kampioenschap
en complimenteerde de meiden met
hun speelwijze: snel en technisch
handbal. Hierna werden de bloemen uitgedeeld en gaf Laurens van
Kessel iedereen nog namens RKdes een medaille. Heb jij ook interesse om te gaan handballen? Na
het zomerseizoen wordt er weer volop gehandbald bij RKdes en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Wellicht sta jij volgend jaar wel
in het rijtje om een medaille in ontvangst te nemen….

Tennis All Out zaterdag
heren acht bijna kampioen
Aalsmeer - Zaterdag 23 mei werden de laatste partijen gespeeld in
de tennis voorjaarscompetitie. Voor
het team van Frank de Kruif, Frans
de Bie, René Maarse, Peter van Vliet
en Rob de Veij was het een belangrijke en vooral spannende dag. Zij
hebben zeer goed gespeeld tijdens
de competitie en konden kampioen
worden.
De laatste partij op zaterdag heb-

ben de heren acht goed gespeeld,
het team behaalde een overwinning.
Helaas was deze overwinning niet
genoeg.
Op twee punten na werden zij net
geen kampioen in de voorjaarscompetitie.
Na afloop werd er een lekker drankje gedronken bij café Sportzicht en
getoast op de toch goede tennisprestatie van de heren.

RKAV E1, E3 en F1 winnen eigen
Poul Spring in ’t Veld toernooi

De Poel’s Eye houdt het niet alleen bij darten. Voor het eerst in de historie had
een (meer dan) volledig dartteam ingeschreven voor het Stratenvoetbaltoernooi bij RKDES.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Rob en Nancy winnaars
Kudelstaart - Op de vorige dartavond bij de dartclub Poel’s Eye in
het Dorpshuis van Kudelstaart hadden vooraf weinig mensen Rob
Broekhof als winnaar getipt. Dat was
echter geen ontkenning van mans
dartkwaliteiten, maar hij was simpelweg pas voor de tweede keer dit
seizoen aanwezig. Dat Rob kon darten bewees hij reeds vorig seizoen.
Ook toen was hij niet vaak aanwezig, maar in zes speelavonden kwam
hij tot twee overwinningen. Nu won
hij voor de eerste keer dit seizoen,
en de derde keer ooit. Dat hij van
de top van de Poel’s Eye won, gaf
zijn overwinning extra glans. Rob
schakelde de koploper, Gerard Klijn,
al vroeg op de avond uit. De nummer twee van de ranglijst, Danny
Zorn, werd in de finale Rob’s laatste slachtoffer. Uitslagen van de
winnaarronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst genoemden de
winnaars zijn: Rob Broekhof tegen
Bas Aupers, Dennis Verhaegen tegen Tom Keijzer, Danny Zorn tegen
Dimitri Poncin, Bak tegen Nick Dekker. Halve finales; Rob Tegen Dennis, Danny tegen Bak. Finale: Rob
tegen Danny. Winnaar van de speelavond: Rob Broekhof.
Een andere Rob (Braam) bracht de
nummer drie van de ranglijst, Rene Kruit, een nederlaag toe. Dit gebeurde in de poule fase. Mede hierdoor werd Rene tot de Sconeronde veroordeeld. Hier wist Rene zich
echter bewonderenswaardig te herstellen. Het werd zodoende alweer
de vierde keer op rij dat een darter uit het dartsteam van Bak BV de
Sconeronde won.
Uitslagen in de Sconeronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst
genoemden de winnaars zijn: Gert
Gruijt tegen Peter van de Laarse, Kilian Broeren tegen Rinus

Jurka,Barry Zander tegen Carlo Cozijn, Rene Kruit tegen Albert Geleijn.
Halve finale: Kilian tegen Gert, Rene tegen Barry. Finale: Rene tegen
Kilian. Winnaar van de Sconeronde:
Rene Kruit. Rene en Kilian Broeren
kregen een lekkere fles Scone bier
voor hun prestaties. Ron Dominicus
een nog grotere fles voor zijn mooie
hoge uitgooi van 132. Rob en Danny kregen een prachtige bos rozen
van Barnhoorn. Net als de finalisten
bij de dames.
Nancy op board of fame
Bij de dames was Nancy Kapitein de
grote triomfator. Na twee halve finale plaatsen op rij reikte zij nu naar
nog grotere hoogten. Niet alleen bereikte zij de finale, maar zij won voor
de eerste keer ooit een speelavond
bij de Poel’s Eye. Zij besloot de finale op magistrale wijze, namelijk met
een 116 finish. Dit was echter niet
genoeg voor de hoogste finish van
de avond.
Eerder op de avond had Marieke van Zanten 124 uitgegooid. Dit
was tevens een verbetering van de
hoogste uitgooi van het seizoen, die
ook al op haar naam stond. Uitslagen vanaf de kwartfinales, waarbij de eerst genoemden de winnaressen zijn: Jolanda Heysteeg tegen Vanessa Rösken, Leonie tegen
Marieke van Zanten, Moniek Goeman tegen Henny Taal, Nancy Kapitein tegen Louise Jurka. Halve finale: Jolanda tegen Leonie, Nancy
tegen Moniek. Finale: Nancy tegen
Jolanda. Winnares van de speelavond: Nancy Kapitein.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag, 29 mei. Dit is de één na laatste speelavond van het seizoen. De
inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Rob Broekhof en Nancy Kapitein, de winnaars!

Aalsmeer - Na de drukte van het
mini schoolvoetbaltoernooi en het
Free Kick Sport dames- en meisjestoernooi was de drukte op de velden bij RKAV aan de Beethovenlaan nog niet voorbij. In het weekend van 23 en 24 mei stond het elfde Poul Spring in ’t Veld toernooi
voor de pupillen en B- en C-junioren op het programma. Op zaterdagochtend om 9.00 uur trapten de
F-pupillen af. In een heerlijk voorjaarszonnetje werden de wedstrijden gespeeld. 24 Teams verdeeld
over 6 poules streden om de hoogste eer. Bij de F1 kwam RKAV F1 als
winnaar uit de bus, bij de F2 was De
Kennemers F1 de sterkste, RKAV F2
eindigde als tweede. Ook RKAV F3
moest de meerdere erkennen in De
Kennemers .
Bij de F4 was buurman Aalsmeer F3
de winnaar gevolgd door RKAV F4.
In de poule van de F5 werd HBC F8
winnaar en RKAV F4 eindigde als
vierde. AMVJ F4 kwam als winnaar
uit de bus bij de F6 poule. RKAV eindigde als derde. Na de F-pupillen
waren de E-pupillen aan de beurt.
Ook hier streden 24 teams verdeeld
over 6 poules om de hoogste eer.
RKAV E1 wist haar eigen poule te
winnen. De E2 eindigde als derde. Winnaar werd hier buurman
Aalsmeer E2. Ook E3 wist de meeste punten te vergaren in haar poule. Bij de E4 was Nieuwkoop E4 de
sterkste. RKAV eindigde als derde. Kickers’69 E2 won de poule bij
de E5. RKAV eindigde als vierde. In
de poule van de E6 was de derde
plaats voor RKAV en de eerste voor
Nieuwkoop E6.
Nog was het toernooi op de zaterdag niet ten einde, want de D-pupillen kwamen nog in actie. Hier
‘vochten’ 12 elftallen verdeeld over
3 poules om de grootste beker. Helaas wist geen van de D-elftallen
van RKAV als winnaar uit de bus
te komen. De D1 moest de meerdere erkennen in HBC D1, zelf werden ze derde. Bij de D2 was Nieuw-

koop D2 de sterkste en RKAV eindigde opnieuw als derde. Bij de D3
werd de eerste plaats opgeëist door
Kickers’69 D2. RKAV eindigde als
vierde.
’s Avonds kon de jeugd alle voetbalvermoeidheid kwijt op de dansvloer,
want het toernooi werd afgesloten
met een disco. Zo’n veertig jongens
en meisjes vermaakten zich op de
muziek die gedraaid werd door de
dj’s Vincent en Daan. Ook konden
de kinderen zich zelf terugzien op
de tv, want vj Jesper filmde de dansende kinderen. Tevens was tijd ingeruimd om de jeugdkampioen te
huldigen, de meisjes van de F1. Zij
kregen een mooie bokaal ter herinnering aan dit kampioenschap.
Trainster Lynn reikte aan de winnaars van de trainingsopkomst ook
een beker uit. Om elf uur gingen de
laatste discogangers naar huis en
was de rust voor even teruggekeerd
bij RKAV.
Meer niet voor lang, want op zondagmorgen mochten de elftallen
van de C2 en C3 hun toernooi spelen. Bij de C3 was DWV C4 de sterkste en eindigde RKAV op een mooie
tweede plaats. Bij de C2 kwam Argon C3 als winnaar uit de bus en
eindigde RKAV op de derde plaats.
In de middag was het de beurt aan
de C1-junioren en de B1-junioren.
Ook hier konden de elftallen van
RKAV geen beslag leggen op de
eerste plaats.
Bij de C1 werd Abcoude C2 winnaar
en eindigde RKAV als vijfde. Bij de
B1 was het ook Abcoude, maar nu
de B3, die winnaar werd en RKAV
eindigde als derde. Niet alleen de
nummers één van alle poules (pupillen en junioren), maar ook de
overige teams kregen een beker uitgereikt en voor alle pupillen lag nog
een vaantje klaar ter herinnering
aan dit toernooi.
De toernooicommissie kan terugkijken op twee geslaagde toernooidagen, wat zeker volgend jaar een vervolg zal krijgen.

Zaterdag finale voetbalwedstrijd

Promotie voor VV Aalsmeer
Aalsmeer - .V.Aalsmeer heeft afgelopen zaterdag de finale gehaald in
de nacompetitie voor promotie van
naar de tweede klasse . Na een 21 winst op Hemelvaartsdag wist het
team van trainer Edwin van Maas
door doelpunt in de blessuretijd een
2-2 af te dwingen in Amsterdam
en kwalificeerde zich in de tweestrijd tegen Vlug & Vaardig uit Amsterdam voor de finalewedstrijd tegen Monnickendam. Deze wedstrijd
wordt aanstaande zaterdag 30 mei
gespeeld op het terrein van D.W.S
in Amsterdam. Aanvang van deze
wedstrijd 15.00 uur.
Twee jaar terug toen Aalsmeer nog
in de tweede klasse speelde, werd
ook al tegen de aanstaande tegenstander de finale gespeeld. In de
uitwedstrijd werd gelijk gespeeld,
maar bij de thuiswedstrijd wisten de
Blauwwitte Leeuwen één van hun
schaarse overwinningen in de tweede klasse te behalen. Er werd met
2-1 gewonnen. Monnickendam is
dit jaar op de derde plaats van onderen geëindigd door in de laatste
wedstrijd tegen WVHEDW met 21 te winnen. Hierdoor degradeerde
WVHEDW naar de derde klasse en
wist VVM een plaats in de nacompetitie te bemachtigen. In de tweede
ronde wist VVM AMVJ de nek om
te draaien en moet dus aanstaan-

de zaterdag de Blauwwitte Leeuwen
op het complex van DWS verslaan
om in de tweede klasse te blijven.
Ook het tweede elftal van Monnickendam speelt daar een promotiewedstrijd om 13.30 uur, dus er zullen zeker veel supporters van VVM
aanwezig zijn. Dus, na de volksverhuizing naar Panningen voor de finale van de handbalheren van FIQAS, moeten nu alle Aalsmeerders
zich verplaatsen naar het sportpark
Spieringerhorn in Amsterdam. Hopelijk bereiken ze een zelfde resultaat en kan V.V. Aalsmeer promotie
afdwingen naar de tweede klasse.
Sixentoernooi
Gelijktijdig met de finalewedstrijd
vindt op het thuiscomplex aan de
Dreef zaterdag 30 mei het jaarlijkse VV Aalsmeers AA Sloopwerken
Sixentoernooi plaats. Dit jaar voor
de zestiende keer en met weer meer
teams dan vorig jaar die meedoen.
De 28 teams hebben mooie namen
als feestvarkens, zes te veel, fc aruba, dit gaat hem niet worden en de
vrolijke Kosters. Dit jaar is het thema ‘Gezelligheid wint altijd’ en als
het vlaggenschip met de promotie
terugkomt dan zal het dak van de
Silveren Draeck er zeker af gaan. De
aanvang van het AA Sloopwerken
Sixentoernooi is 12.00 uur.
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gemeenteraad gelden beschikbaar
te stellen voor de renovatie van de
buitenbaden: het werd een complete face-lift voor de buiten zwem accommodatie. Wat minder vierkantemeter zwemwater, maar wel een
kleurrijk uitziend geheel met leuke
voorzieningen, waaronder een super familieglijbaan. De zonneweide buiten blijft vooralsnog net zo
fraai en groot als vanaf 1974: door
de geluidscontouren zal op dit gebied gelukkig niet geheel verslonden worden door bijvoorbeeld woningbouw.

Al 35 jaar zwemplezier in
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer -Voor de inwoners van
in en om Aalsmeer is het zwembad De Waterlelie niet meer weg te
denken binnen de sportieve- en recreatieve voorzieningen binnen de
gemeenschap. Inmiddels is dit alweer 35 jaar het geval en de intentie is om dit nog vele jaren zo
te houden! In de jaren 60 werd gestart met plannen maken om te komen tot een goede zwemvoorziening binnen de gemeente. Pal naast
de watertoren stond zwembad de
V.I.B.A, direct gelegen in de Westeinderplassen en in het oosten van
Aalsmeer was (en is er nog steeds)
het Oosterbad. De V.I.B.A. was sterk
verouderd en stortte bijna letterlijk in elkaar door de aanwezigheid
van rotte palen, die de houten steigers ondersteunden. De gemeenteraad boog zich over een ambitieus
plan om een professioneel zwembad te laten bouwen in de Westeinderplassen, direct naast de V.I.B.A.
Maar uiteindelijk paste de financiering hiervan niet binnen de gemeentelijke begroting voor de dan
komende jaren en werd alras gekeken naar alternatieven. De wijk
Hornmeer was toen in de beginfase van ontwikkeling en de bedoeling was om een hoek hiervan in te
gaan richten voor sportieve en recreatieve voorzieningen. Het duurde nog jaren, maar uiteindelijk kon
in mei 1974 een fraaie binnen- en
buitenzwemaccommodatie worden
geopend, door de toenmalige wethouder Maarsen en werd de nieuwe naam De Waterlelie onthuld. Die
tijd stonden de buitenbaden centraal binnen de zwembad wereld en
de binnenbaden kwamen daarbij.
In de loop der jaren is deze situatie precies andersom geworden: de
binnenbaden werden aangepast en
uitgebreid en de buitenbaden werden verkleind. In de loop der jaren

werden allerlei extra voorzieningen
toegevoegd aan het zwembad, zoals onder andere whirlpools, zonneweide, zonnebanken, stoombaden en een sauna. Door de overgrote belangstelling werd na jaren
van onderhandelen en vergelijken
een extra groot overdekt banenbad
gebouwd, dat in 1991 werd opgeleverd.
Uniek in Nederland!
Nu was er de mogelijkheid om op
elk moment van de dag te komen
banen zwemmen, een unieke gelegenheid binnen de Nederlandse zwembadwereld! Inmiddels is er
heel veel aan onderhoud en vervanging gedaan, zodat er langzamer-

hand een bijna geheel gerenoveerd
zwembad is ontstaan. Het recreatieve zwemmen (banen zwemmen en
vrij zwemmen) en het les zwemmen
vormen de belangrijkste poot binnen de exploitatie van het zwembad.
Het leszwemmen is erg populair in
De Waterlelie: vanuit de medewerkers tracht men de beste kwaliteit
te leveren op het gebeid van zwemonderwijs en de mogelijkheden en
lestijden zijn maximaal binnen het
vaste programma. Daarnaast is er
het schoolzwemmen voor de basisscholen, de verenigingen en groepen, de doelgroepen voor alle leeftijdsgroepen en heel veel incidenteel verhuur, vooral in de weekenden. Twee jaar geleden besloot de

ESA beheerder
Het beheer- en exploitatie, administratie en onderhoud wordt gedaan
door de ESA (Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer) onder leiding van directeur Dick de Kuijer en 45 medewerkers. De ESA beheert niet alleen het zwembad, maar
ook de sporthalaccommodaties De
Proosdijhal en De Bloemhof, de vijfgymzalen De Baccara, De Rozen,
De Thijsse, De Roerdomp, De Mikado en binnenkort de zesde gymzaal De Rietpluim. Ook beheert de
ESA de Brede School De Mikado als
dienstverlening aan de daar aanwezige Stichting. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat er meerdere accommodaties, scholen of ondernemingen onder de beheer- en exploitatie paraplu van de ESA gaan vallen in de toekomst. De gemeente is
nauw betrokken bij de ESA: als aandeelhouder, als eigenaar van de accommodaties en zij betaalt de exploitatiebijdragen aan de ESA als
tegemoetkoming voor de diensten
en werkzaamheden die verricht
worden en om ervoor te zorgen, dat
de tarieven een sociaal-maatschappelijk karakter kunnen behouden.
Voor velen zijn de laatste 35 jaren
omgevlogen, evenzo voor de ESA en
hopelijk gaan nog zeer vele zwemliefhebbers veel plezier beleven aan
het zwembad De Waterlelie in wat
voor een vorm dan ook!

Heinkelklub De Kwakel
houdt tiende scootertreffen

Een selectie Pre Riders, afkomstig uit alle sierteeltlocaties van Nederland, vertrekt vanaf vestiging Plantion Bemmel voor de routeverkenning van 100 kilometer.

Sierteeltsector fietst weer
voor kankerbestrijding
Aalsmeer - Vorige week was de
kick off van de Pre Ride for the Roses 2009. Deelnemers aan de Pre
Ride reden een trainingsrit van ruim
honderd kilometer op het officiële parcours van de Ride for the Roses, onder begeleiding van het Motorbegeleidingsteam. De tocht begon vanaf de startlocatie Plantion in Bemmel. De route liep door
Arnhem, Velp, Rozendaal, Deelen,
Hoenderloo, Otterlo, Ede, Wageningen, Heelsum, Renkum en Oosterbeek en weer richting Huissen/
Bemmel. Zaterdag 29 augustus
fietst de Nederlandse sierteeltsector
voor de achtste 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 in Aalsmeer, Naaldwijk,
Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk, Eelde
en Bemmel) rijden de sierteeltrenners naar Bemmel (Lingewaard), de
startplaats van de Ride for the Roses 2009. Doel van de tocht is geld
in te zamelen voor het KWF.
De Ride for the Roses werd in 1997
voor het eerst verreden, op initi-

atief 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 zondag 30 augustus in Lingewaard gereden. De start
is in Lingewaard. De sierteeltsector
draagt met de Pre Ride, de dag voor
de echte Ride, een extra steentje bij
aan het evenement. Vorig jaar werd
een enorm bedrag van ruim 208.000
euro bijeengebracht met de Pre Ride. Het geld werd besteed aan twee
geadopteerde projecten nl. onderzoek naar vermoeidheid na kanker
en een veiligere manier van bestrijding van prostaatkanker. Met het
geld dat tijdens de komende Ride
wordt opgehaald, kan prof. dr. Jelle Barentsz van het Universitair Medisch Centrum Radboud in Nijmegen verder werken aan de verbetering van opsporing en behandeling
van prostaatkanker. Meer informatie
over de Ride for the Roses op www.
ridefortheroses.nl.

De Kwakel - Van 29 mei tot en met
1 juni organiseert Heinkelklub De
Kwakel al weer voor de tiende keer
haar internationale scootertreffen.
Dit, om de drie jaar terugkerend,
festijn vindt plaats op sportcomplex
De Randhoorn te Uithoorn.
Er worden ongeveer 300 deelnemers verwacht onder andere uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. De meeste deelnemers zijn
in het bezit van een oldtimerscooter van het merk Heinkel, Vespa of
Lambretta, maar er worden ook een
aantal dwergauto’s verwacht. Heinkelklub De Kwakel bestaat sinds
1977. Alle leden van deze club zijn in
het bezit van tenminste één voertuig
van het merk Heinkel. In de meeste gevallen betreft dat een Heinkelscooter.
In de loop der tijd is de club gegroeid tot een landelijke vereniging
met circa 400 leden. De club organiseert voor haar leden onder andere tourritten en voorziet in service
en onderdelen.
Uit het stof
Heinkel was in de zestiger jaren een
zeer populair scootermerk evenals
Vespa en Lambretta. Het opmerkelijke aan de Heinkelscooter was dat
de meeste modellen waren uitgerust met een viertaktmotor.
De Heinkel stond bekend om zijn
degelijkheid en werd wel de Rolls Royce onder de scooters genoemd. Naast de scooters produceerde Heinkel ook een ‘dwergauto’ op drie wielen genaamd cabine en de Perle bromfiets. In 1953
rolde de eerste Heinkel de fabriek
uit. In 1967 sloot de fabriek de poorten, wegens gebrek aan vraag naar
scooters en dwergauto’s.
Veel Heinkels verdwenen in schuurtjes en verhuisden naar zoldertjes
en werden in de loop der jaren met
een dikke laag stof bedekt.
Menige Heinkel werd in die staat jaren later weer terug gevonden om
in de handen te vallen van een lief-

hebber. Ieder Heinkelvoertuig is
momenteel dus minstens 40 jaar
oud, al zie je dat er vaak niet aan af.
De meeste clubleden hebben hun
Heinkel grondig onder handen genomen.
Zo is menige motor gereviseerd en
zijn veel Heinkels van een nieuwe
laklaag voorzien.
Tourtocht en markt
De deelnemers aan het treffen, met
als thema ‘scootercircus’, zal een gevarieerd programma worden voorgeschoteld.
Zo is er op vrijdagavond een tourtocht met een bezoek aan een museum in Nieuwkoop en op zaterdagmorgen een tourtocht met een
bezoek aan het De Wijde Blick, het
verkeersleidingscentrum van Rijkswaterstaat in Velsen. Zaterdagmiddag zal het treffen omstreeks 14.30
uur officieel worden geopend door
de burgemeester van Uithoorn, mevrouw Groen.
Verder is er zaterdagmiddag op het
treffenterrein een kleine onderdelenmarkt, zorgt een dweilorkest voor
een vrolijke noot, showt de Heartbeat Corvette Club enkele voertuigen en zullen er scooterbehendigheidswedstrijden gehouden worden
op het terrein. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Sportcomplex De
Randhoorn is gelegen aan de Randhoornweg te Uithoorn.
Zondag, eerste pinksterdag, is er
een grote tourtocht van ongeveer
140 kilometer die onder andere zal
voeren door Nieuwveen, Nieuwkoop, Kamerik, Breukelen, Abcoude Vinkeveen, Uithoorn en uiteraard
ook door De Kwakel.
Tijdens deze toertocht zijn er diverse controleposten waar belangstellenden ook van harte welkom zijn.
De ‘slotpost’ is in De Kwakel bij het
dorpshuis in het centrum en hier
zijn de controleurs van 15.00 tot
17.00 uur aanwezig. Voor verdere informatie: www.heinkelklubdekwakel.nl.

Recreatieve fietstocht voor hele gezin

Dorpentocht voor 32e keer
Aalsmeer - Op zondag 7 juni organiseert het bestuur van de Stichting Dorpentocht alweer de 32e editie van de inmiddels in heel Nederland bekende Dorpentocht: dé recreatieve fietstocht voor het gehele gezin en de sportieve fietser. Er
kan dit jaar weer gekozen worden
uit twee afstanden: 35 en 55 kilometer en deze keuze hoeft pas gemaakt bij de splitsing van de tocht.
Dus afhankelijk van bijvoorbeeld de
weersomstandigheden van de dag
kan op het allerlaatste moment voor
de traditionele afstand van 55 kilometer of de kortere afstand gekozen worden.
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt de deelnemers langs de
meest schitterende plekken in de
omgeving. En ieder jaar een nieuwe route. Laat u dit jaar bijvoorbeeld
eens verrassen door het ‘nieuwe’
Aalsmeer, de polder van de Haarlemmermeer, het groen en blauw
van Hoofddorp, de Westeinderplassen, het pittoreske Kudelstaart en
De Kwakel. De kortere 35 kilometer
tocht doet wat schoonheid en bijzonderheid betreft niet onder voor
de ‘echte’ Dorpentocht en is speciaal bedoeld voor mensen die graag
de Dorpentocht willen fietsen, maar
voor wie de langere afstand toch net
even te veel is.
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 stichting Kleine Beer.
Deze stichting helpt kinderen die
moeten vechten om groot te worden. De filosofie van de stichting
Kleine Beer is het wegnemen van
angst en eenzaamheid, het stimuleren van betrokkenheid, het geven
van warmte en geborgenheid en het
geven van genegenheid en respect.
Dit is genoeg reden om het nuttige
met het aangename te verenigen.
En als u dat wilt, dan kunt tijdens
uw fietstocht bij één van de start- of
controleplaatsen persoonlijk kennis
maken met vertegenwoordigers en
of ambassadeurs van stichting Kleine Beer en hen uw vragen stellen.
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u natuurlijk het felbegeerde
erelint. Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname.
Er zijn fietsers die inmiddels 31 verschillende exemplaren hebben verzameld.
De kosten van deelname zijn 4 euro (op de dag van de tocht) en 3 euro in de voorverkoop. Kaarten zijn
te koop bij de Bruna winkel in de
Zijdstraat. In Aalsmeer kan voor zowel de 35 als de 55 kilometer gestart worden bij de Vlinderweg ter
hoogte van huisnummer 208 en in
Aalsmeerderbrug bij café De Walrus
aan de Aalsmeerderdijk 452. Ook
hier kan de keuze tussen 35 en 55
kilometer gemaakt worden.
Er kan gestart worden tussen 9.30
en 14.00 uur. De stempelposten
sluiten uiterlijk 18.00 uur

Melle de Ruiter derde bij
‘beste keeper van Nederland’
Aalsmeer - Vrijdag 22 mei is op
het complex van voetbalvereniging
J.S.V. uit Nieuwegein in diverse leeftijdsgroepen gestreden om de titel
‘beste keeper van Nederland’. Onder
leiding van Frans Hoek Sports waren ruim vierhonderd keepers uitgenodigd die zich via de keeperspromotiedagen in alle districten van
de KNVB geplaatst hadden. Melle de Ruiter had zich geplaatst door
de keeperspromotiedag van district
West 1 te winnen en kwam uit in de
leeftijdscategorie voor 12 en 13 jarigen. In deze categorie zaten ongeveer 70 keepers die verdeeld werden in zes groepen. Middels drie
speciale door Frans Hoek ontwikkelde keeperspelwedstrijden gingen
de jongens de strijd met elkaar aan.
Het eerste onderdeel bestond uit
keeperstennis waarbij twee keepers
proberen met een volley over een
gespannen lijn de bal in elkaars vak
op de grond te spelen. Het tweede
onderdeel bestond uit ‘shoot and
save’ waarbij twee keepers proberen
met een dropkick of een volley een
doelpunt te maken in het doel van
de tegenstander. Het derde onderdeel was het ‘1 tegen 1 duel’ waarbij
twee keepers proberen voetballend
bij elkaar tot scoren te komen. De
Aalsmeerse Melle de Ruiter wist in
zijn groep de winst te pakken, waarbij hij zich vooral bij het 1 tegen 1
duel onderscheidde van de andere keepers. Op het onderdeel keeperstennis deed Melle het ook heel
goed, maar met het shoot and save
had hij het wat moeilijker. Er waren
uiteindelijk zes groepswinnaars die
moesten bepalen welke twee keepers er naar de finale gaan. In plaats
van alle keepers tegen elkaar te laten spelen en de twee beste door te
laten gaan, werden er drie wedstrijden 1 tegen 1 gespeeld zodat er drie
finalisten overbleven. Melle wist zijn

wedstrijd op alle drie de onderdelen te winnen en zat dus bij de laatste drie. Er werd één keeper door
middel van loting tot de finale toegelaten en de twee andere overgebleven keepers moesten op één onderdeel uit gaan maken wie er door
ging naar de finale. Melle was niet
de gelukkige die direct door mocht
naar de finale en moest dus nog een
keer de strijd aan om de finale te bereiken. Helaas voor deze Aalsmeerse keeper werd besloten om via het
onderdeel shoot and save te bepalen wie er door ging naar de finale.
Het werd een heel spannende strijd,
want na de reguliere speeltijd was
de stand 4-4. Er werd na lang overleg van de leiding besloten tot een
verlenging. Er werd nog overwogen
om de beslissing te laten vallen bij
een 1 tegen 1 duel, wat in het voordeel van Melle zou zijn.
In de verlenging was de tegenstander van Melle iets beter en ging er
met de winst van door.
De tegenstander van Melle wist ook
de finale met overmacht te winnen,
waardoor Melle een beetje teleurgesteld was over de manier waarop de twee finalisten gekozen werden. Maar een derde plaatst bij de
verkiezing ‘beste keeper van Nederland’ is toch een geweldige prestatie!

Danny Knol winnaar tweede
pokertoernooi in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdagavond 23 mei
heeft voor de tweede maal een pokertoernooi in café Sportzicht plaats
gevonden. Er deden in totaal twintig deelnemers mee, die werden
verdeeld over vier tafels. Om 21.00
uur begon het toernooi. Al snel werd
een aantal deelnemers uitgeschakeld, de overige tafels werden samengevoegd en deze deelnemers
waren een stap dichterbij voor een
plek aan de finaletafel. Uiteindelijk
bleven negen deelnemers over om
de strijd aan te gaan in de finale. De

spanning steeg. Danny Knol wist al
zijn tegenstanders te verslaan en
won het pokertoernooi. Krush Kooij
is als tweede geëindigd en Floor Vegeer derde. De sfeer en de gezelligheid zat er weer goed in tijdens het
toernooi bij zowel de deelnemers
als de toeschouwers. Na afloop van
het toernooi had een aantal gasten
nog zin om te pokeren en werd nog
potje poker gespeeld aan de finaletafel met negen deelnemers. Marco Rijbroek behaalde toen de eerste plaats.
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Inschrijven kan nog!

Internationaal toernooi Willingen

Kudelstaart - Zaterdag 6 juni wordt
de parkeerplaats achter het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg weer
omgetoverd tot één grote zandbak.
He Kudelstaarts kampioenschap
beachvolleybal staan deze dag op
het programma. Inschrijven voor het
toernooi kan nog, maar je moet er
wel snel bij zijn. Stuur een mailtje
naar beach.kudelstaart@gmail.com
of bel 06-46413112. Een team bestaat uit zes deelnemers, waaronder
minimaal 1 dame. De inschrijfkosten
bedragen 30 euro per team. Voor de
deelnemers wordt weer een lunch
geregeld. Naast een gezellig terras
kunnen kinderen zich deze middag
ook prima vermaken. Het beachvolleybaltoernooi is onderdeel van het
Kudelstaartse feestweekend. In dit
weekend vinden er nog veel meer
activiteiten plaats.
Vrijdag 5 juni is de jaarlijkse zomeravondmarkt op de Kudelstaartseweg. Van 14.00 uur tot 21.00 uur
zal de Kudelstaartseweg weer helemaal gevuld zijn met verschillen-

Aalsmeer - In het weekend van
15 en 16 mei vond in Willingen in
Duitsland de kick-off plaats van het
internationale footvolley zomerseizoen. De tot Caribisch gebied omgetoverde semi-open ijshockeyhal
in de heuvels van het populaire wintersportplaatsje was de locatie waar
het footvolley toernooi plaatsvond.
Jordi van der Sluis mocht namens
Nederland deelnemen aan dit toernooi. Van der Sluis, afgelopen seizoen spelend met Rick van Dam,
eindigde als duo tweede op de Nederlandse ranglijst. Van Dam moest
echter verstek laten gaan wegens
een korte vakantie. Van der Sluis
speelde dit toernooi met de Groninger Martijn ten Duis, een groot talent die vanuit de volleybalwereld is
ingestapt. Hoewel beide spelers individueel uitstekend kunnen spelen,
was het maar de vraag of het als
combinatie ook zou werken. Toen
de poule indelingen bekend werden
gemaakt, bleek al snel dat Jordi en
Martijn in de ‘poule des doods’ waren ingedeeld, met onder andere de
favorieten Spanje 1 en Duitsland 1.
Al snel bleek dat de beide Nederlanders gedurende het toernooi groeide in hun samenspel en vorm. Als
beloning rolde er een vierde plek
in de poule uit, wat een kwartfinaleplek opleverde tegen de nummer
één van poule B: het tot dusver ongenaakbare Duisland 2 (Meyer en
Stolli). Juist in die wedstrijd speelden Ten Duis en Van der Sluis hun

Beachvolleybaltoernooi om
Kudelstaarts kampioenschap
de kraampjes. Zondag 7 juni is de
Loswal de locatie van verschillende evenementen. Om 14.30 uur zal
het startschot gegeven worden voor
‘Peur um erin’. Een soort mini Ter
land, ter zee en in de lucht. Anders
dan bij Ter land ter zee en in de lucht
hoeven deelnemers geen eigen kar
of ander voertuig te maken, iedereen krijgt dezelfde. De bedoeling is
om vanaf de Loswal zo snel mogelijk bij een boot te komen die verderop in het water ligt. Degenen die
mee willen doen, worden om 14.00
uur verwacht op de Loswal. Van tevoren inschrijven is niet nodig. Van
14.00 tot 16.30 uur zullen tractors
van vroeger acte de presente geven
en wordt een ringsteekwedstrijd gehouden. De waterskivereniging zal
om 15.30 uur een demonstratie geven en verschillende stunts uitvoeren. Bezoekers van alle evenementen wordt gevraagd zo veel mogelijk met de fiets te komen. Meer info: www.pretpeurders.nl.
Foto: F. van Maurik

Spaaractie voor Oceanus
voor wedstrijdzwemmers
Aalsmeer - ZSC Oceanus is één
van de elf verenigingen in Aalsmeer
die meedoet met de grote clubactie
van C1000 Koster in de Ophelialaan.
Hoe werkt de actie? Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de C1000
ontvangt u een clubmunt. Deze munt kunt u in de spaarpot van
Oceanus gooien, die bij C1000 in de
winkel staat. Aan het einde van de
actieperiode wordt gekeken hoeveel munten elke vereniging heeft.
De prijzenpot wordt verhoudingsgewijs over de clubs verdeeld. De afdeling wedstrijdzwemmen is dit jaar
heel hoog geëindigd in de landelijke
zwemcompetitie. Bijna was er zelfs
promotie gemaa
kt naar de landelijke hoofdklasse, waarin de beste vijftien verenigingen van Nederland uitkomen.
Dus is er voor het nieuwe seizoen
een grote uitdaging. De senioren-,
jeugd- en juniorenzwemmers hebben in juni een grote groep deelnemers aan de Nederlandse kampioenschappen. Liefst 16 junioren en
8 senioren zwemmers haalden diverse limieten. Bij de minioren behoren inmiddels een tiental zwemmers en zwemsters tot de Neder-

landse top. Zij zijn de kweekvijver
voor de toekomst, een hele belangrijke groep voor Oceanus. Doordat
een aantal trainers aan het eind van
het jaar een andere uitdaging gaat
zoeken, zijn nieuwe trainers bezig
zich in te werken. Om het niveau
te waarborgen gaan zij een cursus
volgen waar niet alleen veel vrije
tijd, maar ook veel geld in gaat zitten. Dat de prestaties van Oceanus niet onopgemerkt blijven, blijkt
wel uit het feit, dat een aantal gerenommeerde verenigingen uit de regio Oceanus heeft gevraagd samen
met hen hun wedstrijden te mogen
zwemmen. Aangezien vrijwel al het
contributiegeld opgaat aan badhuur
zou het extra geld uit de C1000 actie goed van pas komen voor de bekostiging van trainingsstages, overnachtingen tijdens NK weekeinden
en opleiding van vrijwilligers. De actie die nu door C1000 Koster is opgezet is een welkome bijdrage om
de kwaliteit van de vereniging te
waarborgen. Dus, doe boodschappen bij C1000 en steun Oceanus. De
actie loopt tot en met 13 juni. Voor
meer informatie: www.zsc-oceanus.
nl of www.c1000.nl/koster.

Afzwemmen voor diploma
Goudvis ZSC Oceanus
Aalsmeer - Op 26 mei is er bij de
recreatie afdeling van Oceanus afgezwommen voor het diploma
Goudvis. In totaal is door 20 kinderen afgezwommen. Goudvis is een
echt Oceanus-diploma. De vaardigheden die uitgevoerd moeten worden tijdens het afzwemmen worden
gewoon tijdens de trainingen geoefend.
Ook bij het Goudvis afzwemmen is
de uitvoering verdeeld in oefeningen met en zonder kleren. De oefeningen, die met kleren uitgevoerd moeten worden, zijn een baan
met schoolslag, een baan schoolslag met een plankje en één minuut watertrappelen. In badkleding wordt vervolgens verder gegaan met één baan borstcrawl en
rugcrawl met flippers en één baan

schoolslag, over een band springen,
duiken, potloodsprong en natuurlijk wordt geëindigd met een bommetje. Het is een spannend maar
bovenal ook een heel gezellig afzwemuurtje geworden, waarin de
zwemmers aan hun ouders en familie konden laten zien wat ze allemaal
geleerd hebben. De trainers/trainsters zijn ook heel trots dat iedereen
geslaagd is. De geslaagden zijn: Richard Zethof, Justin Huiskens, Steffie Kooij, Michail Ovedenski, Marit van der Linde, Gerben Timmerman, Liam Breebaart, Nick Meijer,
Lars Biemond, Kirsten Combee, Rick
Steensma, Shannon Feenstra, Amber Celie, Swen Geschiere, Stefan
van der Wal, Laura Ezink, Laura Suzanne Lloyd, Mathilde Fransen, Pieter Grabijn en Noa Joore.

Sensationale derde plaats voor
footvolleyer Jordi van der Sluis

Jaap Bus en Marrie Bonhof
nieuwe midgetgolf kampioenen
Aalsmeer - De Aalsmeerse kampioenschappen zijn voor de dertigste keer georganiseerd door de
Aalsmeerse Midgetgolfclub. Dit
Kampioenschap is bedoeld om recreantspelers kennis te laten maken met het midgetgolfen als sport.
Er waren diverse recreantspelers die
mooie rondjes op het scorebord lieten noteren. De kampioen Jaap Bus,
met een totaal van 124 hls., sloeg
zelfs twee ronden van 38 hls. en dat
is zeker niet makkelijk. De tweede
plaats was voor Onno Bus met 128
hls. en derde werd Leo van Ingen
met 131 hls. In de categorie dames
recreanten waren twee prijzen beschikbaar en deze werd gewonnen
door Alie Buskermolen 146 hls. en
Leila Kiewiet werd tweede met 159
hls. Bij de Heren leden was Ramon
Craane er zeer opgebrand om zijn
titel van vorig jaar te behouden. De
eerste twee ronden kwam hij met
30 hls. binnen en dat is goed, alleen
Herman Kas en Hans Broodbakker
hadden de tweede ronde allebei een
ronde van 26 hsl. De laatste ronde
was dus zeer spannend bij deze Heren. Hans bracht een ronde 30 op
het scorebord en met 88 hls. werd
hij eerste. Een mooie afsluitende
ronde van 31 hls. was voor Ramon
goed voor de tweede plaats. Herman Kas werd derde met een laatste ronde van 34 hls. en een totaal
van 93 hls. Bij de dames leden was
het Marrie Bonhof, die met het edelmetaal naar huis ging met rondjes
33, 27 en 26 totaal 86 hls. De tweede
prijs was voor Joke Meijer, net weer
gestart met de competitie wist zij
drie mooie rondes af te leveren met
in totaal 100 hls. De derde prijs was
voor Marijke Coert, die nipt won van
Nina Kiewiet resp. 103 en 105 hls.
Bij de jeugdleden was het Dick Meijer, die met de gouden plak naar
huis mocht met een totaal van 132
hls. Tweede werd Dirk Buskermolen met 142 hls net voor broer Kees
met 146 hls. Ook was er, zowel bij
de leden als bij de recreanten, weer
een aanmoedigingsprijs, de felbegeerde poedel. Theo Buskermolen
en Kees Buskermolen waren deze
keer de gelukkigen. De midgetgolfclub kan terugkijken op een mooi
Kampioenschap met prachtig weer

en een zeer geslaagde dag. Midgetgolfen iets voor u/jou? Belangstellenden zijn van harte welkom om op
de woensdag clubavond op de baan
in de Beethovenlaan.
Smittoernooi
Op Hemelvaartsdag vindt op de
Aalsmeerse midgetgolfbaan traditioneel het Smit toernooi plaats. Onder gunstige weersomstandigheden
konden de 17 deelnemers, overige
leden hadden andere verplichtingen, hun drie ronden afleggen. Na
de eerste ronde stond GertJan de
Graaf met een rondje 29 op de eerste plaats. De tweede ronde ging hij
de mist in met een rondje 36 en wist
Marrie Bonhof de eerste plaats te
veroveren met twee ronden van 30
hls. Joke Meijer, na de reünie weer
lid geworden, wist haar persoonlijk
record te verbeteren met een ronde
van 29 hls. Ook Anthonia v.d. Voort
kon haar persoonlijk record verbeteren, ware het niet dat zij voor baan
18 teveel slagen nodig had. Marrie
Bonhof wist de eerste plaats vast te
houden met nog een ronde van 30
hls. Els v.d. Stroom wist in de laatste ronde nog een 29-er te scoren
en moest voor de tweede plaats een
barrage spelen met Henk Buskermolen. Henk kreeg moeilijkheden
op baan 7 en werd derde met een
totaal van 95 hls.

An winnaar
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het
programma. Afgelopen woensdag
is het klaverjassen gewonnen door
An Uiterwaal met 5407 punten, gevolgd door Han Raadschelders met
5106 punten. Op drie is Ab van der
Laarse met 4836 punten geëindigd
en op vier Jan Oliemans met 4739
punten. Het jokeren is gewonnen
door Gre Bon met 180 punten, op
de tweede plaats is Jan Bon geëindigd met 186 punten.

beste spel, waarbij nagenoeg alles
lukte en ze de favoriete Duitsers tot
wanhoop dreven. Uiteindelijk resulteerde dit in een prachtige overwinning in twee sets én een plek in de
halve finale! Hier stuitte beide spelers wederom op het sterke Duitse
koppel uit de poule, bestaande uit
Thomas Noack en Markus Dieckmann (ex-beachvolleyballer en oud
wereldkampioen). Hoewel Ten Duis
en Van der Sluis goed speelden
kwam een plek in de finale nooit
echt in zicht en moesten ze capituleren in twee sets. In de troostfinale
kwamen Ten Duis en Van der Sluis
uit tegen het gelouterde Frankrijk
(met onder meer Philippe Enéa) die
zeer veel internationale footvolley
ervaring hebben. Zij verloren in de
andere halve finale tegen de haast
ongenaakbare Spanjaarden (Ricardo en Franck). Nog éénmaal werd
alles uit de kast gehaald en haalden de Nederlanders bijna weer het
niveau van de kwartfinale. In twee
zeer spannende sets (18-14 en 1917) werd de derde plaats voor Nederland in de wacht gesleept met
als afsluiting een langdurige en slopende rally die op schitterende wijze door Van der Sluis met buitenkantvoet in het voordeel werd beslist. Voor zowel Nederland als voor
Ten Duis en Van der Sluis een ware
sensatie. Ook is hiermee bewezen
dat een samenwerking tussen footvolley Amsterdam en footvolley Groningen zeer vruchtbaar kan zijn.

Kalawaha winnaar eerste
bedrijventoernooi Beach
Aalsmeer - Afgelopen dinsdagavond was de start van het zevende door The Beach georganiseerde bedrijventoernooi. In totaal zullen
er vier kwalificatietoernooien zijn en
op dinsdag 9 juni zal dan het finale toernooi gespeeld worden. Voor
die finaleavond kunnen zich in totaal achttien teams plaatsen. Tijdens het eerste toernooi namen
acht teams het tegen elkaar op en
streden zij de gehele avond voor de
vier kwalificatie plekken en natuurlijk de uiteindelijke overwinning. Na
de poulewedstrijden gingen de beste vier naar een winnaars poule en
de overige teams namen het tegen
elkaar op om een eventuele wild-

card te bemachtigen. Het team van
Blue Water 2 blijft in de strijd voor
de wild-card, want het team pakte de vijfde plaats. De andere vier
teams kwalificeerde zich allemaal
voor de eindronde. De zandhoppers
en Backdraft speelde voor de derde en vierde plaats. Eerstgenoemde ging er daar met de overwinning
vandoor. De finale werd gespeeld
door twee teams die tot aan de finale nog niks verloren hadden. Deze kraker werd uiteindelijk gewonnen door het team van Kalawaha.
Beachlive verloor wel, maar zal zich
graag revancheren op de finaleavond. Surf voor meer informatie of
deelname naar www.beach.nl.

Ritmische gymnastiek

Brons voor Marit Harte
Aalsmeer - Afgelopen zondag 24
mei was voor Marit Harte de tweede
plaatsingswedstrijd voor het A-niveau ritmisch gymnastiek. Een voorbereiding van maandenlang intensief trainen, buitenlandse wedstrijden en een trainingsstage in Tsjechië met haar trainingsmaatje Rebecca Rommerts uit Kudelstaart,
gingen hieraan vooraf. Marit had
haar tickets en verblijf in Tsjechië
te danken aan haar sponsor, houten keukenleverancier aan de Oosteinderweg te Aalsmeer. Het was
op deze zonnige zondag voor Marit vroeg opstaan om zich om 08.00
uur te melden bij haar trainsters van
SV PAX uit Hoofddorp in de sporthal
te Dordrecht.
De gymnastes uit de categorie 2A
moesten drie oefeningen met materiaal laten zien; Met hoepel, bal
en knots. Marit had haar bal niet
geheel onder controle, maar wist
daar toch mooie punten uit te halen. De hoepeloefening ging heel
goed en haar oefening met de knotsen bracht haar richting het podium:
een zeer verdiende bronzen medaille. Een startbewijs voor het NK was
weggelegd voor de eerste tien gymnastes over de twee plaatsingswedstrijden. Marit heeft zich na deze

twee wedstrijden weten te plaatsen
voor het NK dat dit jaar zal plaatsvinden in het weekend van 20 en
21 juni in Ahoy te Rotterdam. Degenen die bij dit NK aanwezig willen
zijn kunnen kaarten bestellen via de
website van de KNGU: www.kngu.nl
of via https://tickets.kngu.nl.
Foto Maike de Groot.

Spelmiddag voor schooljeugd
Aalsmeer - Woensdag 3 juni wordt
er bij de BindingBoven in de Zijdstraat een sport- en spelmiddag georganiseerd voor kinderen uit groep
5 tot en met 8 van de basisschool.
Bal-, ren- en tikspelletjes staan op
het programma. De middag begint
om 13.00 uur en stopt om §5.00 uur.
Daarna is er weer een inloop. Tijdens deze inloop kun je knutselen,

computeren, tafeltennissen of gewoon lekker op de luie bank hangen. Om half 6 sluiten de Binding
medewerkers de tent. Voor beide activiteiten hoef je niet te betalen. Opgeven hoeft niet. Voor meer
informatie kan je terecht op www.
debinding.nl of op telefoonnummer
0297-326326 en vraag naar Lenneke Heijer.

Skeelerbaan weer open!
Aalsmeer - De Skeelerbaan in Kudelstaart is weer geopend voor het
zomerseizoen 2009. En hoe. Honderden kinderen hebben zich weer
aangemeld en krijgen wekelijks les
in behendigheid, remvaardigheid en
in schaats-en skeelertechniek en
de animo is nog steeds groeiende.
Op de baan is sinds begin April een
nieuwe asfaltlaag gerealiseerd. De
Stichting Skeelerbaan en Natuurijsbaan Kudelstaart heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt om de
toplaag te vernieuwen omdat de
oude asfaltlaag gebreken begon
te vertonen en steeds grover werd.
Hierdoor kwam de veiligheid in gevaar.
De Stichting was ook voornemens
om een extra bocht te realiseren zodat er een 200 meter baan ontstaat,
waar vooral de jeugd mee uit de
voeten kan. Dit laatste is echter niet
gelukt, omdat het met de fondsenwerving nogal tegenzat. Ook op de
gemeente Aalsmeer kon niet gerekend worden. Stichting SNK voorzitter Jaap van der Weijden: “We hebben veel fondsen aangeschreven
en we hadden echt een goed verhaal en dito begroting, maar waarschijnlijk zitten we niet in de juiste

tijd want veel fondsen doen nu bijna
niets meer”. Van der Weijden refereert hiermee naar de huidige laagconjunctuur. Hij vervolgt: “De gemeente Aalsmeer was wel enthousiast over onze plannen maar kon
uiteindelijk geen geld meer losmaken uit de al bestemde gelden in de
begroting, dus dat werd ook niets.
Gelukkig hebben we in het VSBFonds een partner gevonden die bereid was deze jeugdsport ontwikkeling te steunen. Hierdoor konden we
het belangrijkste gelukkig wel realiseren en dat is toch de nieuwe toplaag”.
Er blijven nog twee projecten over
waarvoor de Stichting SNK te zijner tijd bij de gemeente hoopt aan
te kunnen kloppen. De eerste is de
nu vervallen extra bocht en de tweede is het clubgebouw bij de baan.
Het gebouwtje wordt met handen spandiensten en donaties uit
het plaatselijke verenigingsleven in
stand gehouden maar dat is geen
blijvende oplossing. Van der Weijden: “Maar hoe dan ook, het belangrijkste is dat er nu weer goed en
veilig geskeelerd kan worden in Kudelstaart, en daar zijn we het VSBfonds zeer erkentelijk voor.

