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Vergeet niet te stemmen voor
Tweede Kamer verkiezing!
Aalsmeer - Volgende week woensdag 9 juni vindt de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer plaats.
Stemmen kan de hele dag van 7.30
tot 21.00 uur in elk gewenst stemlokaal in de gemeente.
Op de stempas die de stemgerechtigden hebben ontvangen staat het
stembureau vermeld dat enigszins
in de buurt ligt van de geadresseerde, maar in een andere wijk
het stemlokaal binnenstappen omdat bijvoorbeeld de kinderen hier op
school zitten of het bureau op weg
naar het werk ligt, kan ook. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen 3 maart is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid. In de Antoniusschool zal een tweede stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige
straten in Kudelstaart plaatsgevonden, waardoor sommige kiezers bij
deze verkiezingen worden opgeroepen langs te komen bij een ander
stembureau dan voorheen. Daarnaast is een van de stembureaus
dat gevestigd was in basisschool De
Zuidooster verplaatst naar de biblio-

theek in gebouw De Mikado. In deze bibliotheek worden nu dus twee
bureaus ondergebracht. In de Hornmeer zijn stemmers weer welkom in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3, in Zuid in Zorgcentrum ‘t Kloosterhof en in het Centrum wordt een
stemlokaal ingericht in Zorgcentrum
Aelsmeer. Ook bij deze verkiezingen
geldt de legitimatieplicht. Onlangs
heeft het Kabinet besloten dat bij
deze verkiezingen ook identiteitsbewijzen, die niet meer dan vijf jaar
zijn verlopen, gebruikt mogen worden om te dienen als legitimatie. En
vergeet vooral ook niet de stempas
mee te nemen! Alle bewoners van
Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd
om de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing live bij te wonen. Op
woensdag 9 juni is vanaf 21.00 uur
de raadskelder van het gemeentehuis open.
Behalve het via grote beeldschermen volgen van de voorlopige landelijke uitslagen zal in de loop van
de avond ook bekend gemaakt worden hoe er in de stembureaus van
Aalsmeer gestemd is. Naar ver-

wachting rond 22.30 uur zal burgemeester Pieter Litjens de voorlopige uitslagen van de stembureaus in Aalsmeer bekendmaken.
Iedereen is van harte welkom! Voor
meer informatie kan de site van de
gemeente geraadpleegd worden,
www.aalsmeer.nl, of kijk op
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.
Stemmen op 9 juni op Balkende,
Rutte, Wilders, Halsema of een andere partij? Ze lachen u allen toen
vanaf de stemborden… In het Centrum mocht aangeplakt worden op
het houten paneel op het Raadhuisplein. Hier zijn overigens weer de
jaarlijkse geraniumbakken op orde gebracht. Welkom in het fleurige dorp!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Met alcohol op
achter stuur
Aalsmeer - Op zaterdag 29 mei is
een 42-jarige automobilist tot twee
keer toe met zijn auto van de weg
geraakt. Dit gebeurde rond drie uur
in de middag op de Legmeerdijk.
Het rijgedrag werd gezien door surveillerende agenten en zij besloten
de automobilist tot stoppen te manen en de man te laten blazen. De
42-jarige bleek bijna drieënhalf keer
de toegestane hoeveelheid alcohol
gedronken te hebben. De bestuurder heeft een rijverbod gekregen en
hij heeft zijn rijbewijs in moeten leveren.
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UITNODIGING
Afscheid oud-wethouders
Afscheid drie oud-wethouders Gemeente Aalsmeer
Donderdag 10 juni 2010
17.00-18.30 uur voor bewoners en relaties
Westeinderpaviljoen op het surfeiland,
Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer
R.P. Fransen, B.J. Nijmeijer en J.J. Overbeek nemen op 10 juni
officieel afscheid als wethouders van de Gemeente Aalsmeer. De
gemeente Aalsmeer is de drie oud-wethouders bijzonder erkentelijk
voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen vier jaar.
Alle inwoners van de Gemeente Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd
voor deze afscheidsreceptie.

Voor jongens en meisjes van 0 t/m 16 jaar
Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, www.zussies.com

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Tuinverlichting?
kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl
Woensdag 9 juni:
• Balies dienstverlening gemeentehuis gesloten
• uitslagenavond tWeede kamerverkiezingen
• Balies gemeentehuis gesloten op 9 juni
Woensdag 9 juni zullen de balies van de afdeling Dienstverlening
i.v.m. de tweede kamerverkiezingen de gehele gesloten zijn.
Er is ook geen avondopenstelling.
De afdeling is wel telefonisch bereikbaar, tel. 0297-387575.
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voorraaDuitverkoop
voorraaDuitverkoop
www.kunstuitleen-timeless.nl

• live uitslag van de verkiezingen in het gemeentehuis
Alle bewoners van Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd om de uitslag
van de tweede kamerverkiezingen live bij te wonen. Op woensdag 9
juni is vanaf 21.00 uur de raadskelder van het gemeentehuis open.
Behalve het via grote beeldschermen volgen van de voorlopige
landelijke uitslagen wordt in de loop van de avond ook bekend
gemaakt hoe er in de stembureaus van Aalsmeer gestemd is.
Naar verwachting rond 22.30 uur zal burgemeester Pieter Litjens de
voorlopige uitslagen van de stembureaus in Aalsmeer bekend maken.
U bent van harte welkom!

Coq Scheltens biedt scheidend burgemeester Joost Hoffscholte een pentekening aan. Foto 30 juni 2007.

In Memoriam

Coq Scheltens: Bedankt!
Aalsmeer - Coq Scheltens, één
van de bekendste of misschien wel
de meest bekende inwoonster van
Aalsmeer, is maandag 31 mei, net
voor de middag, overleden. Coq
Scheltens is 67 jaar geworden. Tot
op de laatste dag van haar leven
is zij actief gebleven op vele fronten. Haar ‘koppie’ was nog helemaal
goed, maar haar lichaam, geteisterd door suikerziekte en het laatste
jaar hartproblemen, wilde niet meer,
was op. De laatste vier jaar schreef
Coq Scheltens wekelijks de rubriek
‘Van de hak op de tak’ in de Nieuwe
Meerbode. In haar columns schreef
zij over vroeger, oude Aalsmeerse
gebruiken, voorwerpen en zelfs recepten, maar nog meer sneed zij
politieke onderwerpen aan. De bekendste en meest recente zijn de
strijd voor behoud van het atelier
op het Stokkeland en haar onderzoek naar de dorpspomp, die hergeplaatst gaat worden in het centrum van Aalsmeer. De gemeente had een architectenbureau ingeschakeld voor een ontwerp. Coq
vond dit ontwerp niet goed, leek
volgens haar nergens op. Ze ging
‘spitten’ en wist beetje bij beetje de
originele vorm te vinden. De ‘echte’
dorpspomp-tekeningen heeft zij aan
de wethouder overhandigd en gaan
ook gebruikt worden. De dorpspomp wordt nog dit jaar geplaatst
op de hoek Dorpsstraat met de Kanaalstraat. Het zou een mooi eerbetoon zijn als deze pomp de naam
Coq Scheltens krijgt.
Kunst en boeken
Maar Coq heeft nog veel meer gedaan. Als kunstenares heeft zij
prachtige pentekeningen van gebouwen en taferelen in Aalsmeer
gemaakt en haar spotprenten van
politici uit de gemeente zetten aan
tot gniffelen. Oud-burgemeester
Joost Hoffscholte heeft voor zijn
aftreden in juni 2007 een prachti-

ge pentekening gekregen en menigeen weet dat dit ‘schilderij’ een
prominente plaats bezet in zijn kantoor thuis. Coq heeft tot de laatste
dag van haar leven een galerie gehad, waar zij andere kunstenaars de
mogelijkheid gaf te exposeren. Eerst
in het Schoutenhuis in de Dorpsstraat, later in haar home-galerie in
de Chrysantenstraat.
Aalsmeer en Aalsmeerders waren
haar alles. Dit blijkt ook uit de boeken die zij heeft geschreven en uitgegeven. ‘Aalsmeer in Huis’ met tekeningen van huizen, gebouwen en
monumenten voorzien van een historische uitleg, en twee jaar terug
het boek met verhalen van meer dan
twintig Aalsmeerse schrijvers. Ook
van de ‘Van de hak op de tak’ columns zijn in 2006 en 2007 in bundels uitgebracht.
Moeder van de politiek
Coq Scheltens, de moeder van de
kunst én de moeder van de politiek.
Coq is één van de oprichters van de
partij Aalsmeerse Belangen. Vele jaren is zij raadslid geweest voor AB,
is kort wethouder geweest en is na
haar aftreden actief achter de schermen gebleven voor ‘haar’ partij. Tot
na de afgelopen maart gehouden
gemeenteraadsverkiezingen vervulde zij de functie van voorzitter. “Ik
moet m’n jongens in toom houden”,
was een gevleugelde uitspraak van
deze echte Aalsmeerse.
Coq Scheltens is niet meer. Een
graag gezien en bevlogen mens is
heen gegaan. Geen kritische opmerkingen meer, geen actie voor
behoud van Aalsmeerse monumenten, geen aanspreekpunt voor
Aalsmeerse kunstenaars meer en
geen ‘Van de hak op de tak’ meer.
Deze week nog één, een speciale
allerlaatste! Bedankt Coq, bedankt
voor alles!
Jacqueline Kristelijn

Getuigen gezocht!

Voor niets in elkaar geslagen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
28 op zaterdag 29 juni, tussen één
en half twee, is bij het parkeerterrein aan de Dreef een 17-jarige uit
Kudelstaart door een groep jongeren in elkaar geslagen. De reden
van deze laffe aanval is onbekend.
De 17-jarige is van achteren belaagd door de groep jongeren. Hij
heeft een klap op zijn hoofd gekregen en is gevallen. Daarna zijn nog
enkele ferme trappen uitgedeeld.
De 17-jarige kan zich van de aanval nauwelijks iets herinneren. Hij
had weliswaar alcohol gedronken,
maar is waarschijnlijk door de klap
en de schoppen buiten bewustzijn
geraakt. De daders zijn er vandoor
gegaan met zijn geld, mobiele telefoon, bankpas, rijbewijs en sleutels.

De sleutelbos en het mobieltje zijn
door de politie inmiddels teruggevonden. De 17-jarige heeft gelukkig
hulp gehad van een bekende, die
contact heeft gezocht met de ouders van de Kudelstaarter. De jongen is opgehaald door zijn vader en
overgebracht naar het ziekenhuis.
Daar werd een hersenschudding
geconstateerd, diverse kneuzingen
en de 17-jarige mist een stukje van
zijn neusbot. Hij heeft de nacht in de
VU moeten doorbrengen. De politie
heeft de laffe aanval in onderzoek
en hoopt door meer informatie van
ooggetuigen de daders op te kunnen pakken. Iets gezien?
Bel 0900-8844 of anoniem via 08007000. Dit mag toch niet (meer) gebeuren!
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

DIERENARTs
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
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.

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

Boottrip De Zonnebloem
Aalsmeer - De Zonnebloem afdeling Aalsmeer heeft op 28 mei een
boottrip georganiseerd voor een
groep gasten uit Aalsmeer en Kudelstaart. De kapitein verwelkomde
zijn gasten voordat hij aan de vaartocht begon en memoreerde dat het
inmiddels 6 jaar geleden was, dat hij
voor De Zonnebloem gevaren had.
Onderweg vertelde hij over belangrijke bezienswaardigheden. Via de
Ringvaart vaarde de boot richting
het Braasemermeer en daarna werd

de terugtocht ingezet via de Kagerplassen naar Kudelstaart. De gasten
werden tijdens de tocht indien nodig
bijgestaan door een grote groep vrijwilligers. Voor de vrolijke noot zorgde Cor Trommel, de bekende accordeonist uit Aalsmeer. Om 16.30 uur
was de tocht teneinde en stonden
de afhalers al te wachten bij de loswal. Een geslaagde dag.
Meer weten over De Zonnebloem?
Mail naar zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com voor meer informatie.

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.
Internetsite: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Koolwitjestraat in Oost: Schuwe grote kater. Wit met zwarte vlekken. Hij heet Billy en is 6 jaar oud. Hij heeft een witte streep tussen zwarte vlekken op zijn kop.
- Kudelstaartseweg: Iets langharig zwart poesje met klein wit vlekje onder haar kin. Ze heet Minous.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart: Grote zware rode gecastreerde
kater van drie jaar met gele ogen en wat rafels aan de oren.
Gevonden:
- Hortensialaan: Beige/bruine kater met donkerbruine voorpoten en
witte voetjes. Waarschijnlijk Heilige Birmaan.
- Wilhelminastraat in Oost: Rode kat.
- Vivaldihof in Hornmeer: Korenslang.
- Saturnusstraat in Hornmeer: Bruin konijn.
- Aalsmeerderweg: Crème langharige kat met bruine pootjes en
snuit. Waarschijnlijk Heilige Birmaan.
- Kudelstaartseweg: Stevige rode kater.
- Hadleystraat: Grote witte kater.

Handicap.nl houdt collecte
Aalsmeer - De nationale collecte
van Handicap.nl vindt dit jaar plaats
van 7 tot en met 12 juni. Het geld dat
Handicap.nl ophaalt gaat naar het
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt
individuele financiële hulpverlening
betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeraar vallen. Maar ook lokale initiatieven worden met de opbrengst
ondersteund.
De Ango komt al sinds 1927 op voor
gehandicapten en chronisch zieken.
Daar waar de overheid of zorgverzekeraar het af laat weten, springt
de Ango bij waar nodig is. Iedereen met een handicap of chronische ziekte loopt vroeg of laat tegen problemen of kosten aan. Ango helpt waar de overheid en zorgverzekeraar het af laten weten en
zorgt dat het geld er wel komt. Voor
die gewenste autoaanpassing, staop stoel, studie of computer.
Om mensen te kunnen blijven hel-

pen, heeft de Ango geld nodig. De
nationale collecte die elk jaar in juni plaatsvindt is daarbij van onmisbaar belang.
Dit jaar gaan de collectanten van
Handicap.nl van 7 tot en met 12 juni
langs de deuren. Handicap.nl hoopt
dit jaar het bedrag van 840.000 euro, dat in 2009 werd opgehaald, te
evenaren. Plaatselijke verenigingen
die betrokken zijn bij gehandicapten
en/ of chronisch zieken zijn van harte welkom om mee te helpen. Minimaal 25% van de opbrengst mag
behouden worden voor eigen activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor
de aanschaf van aangepaste gymtoestellen, het laag houden van contributie of bij een dagcentrum voor
kinderen een trampoline of fietsen.
Wilt u weten hoe u mee kunt doen
met uw vereniging of stichting?
Neem dan contact op met de regiocoördinator van Handicapnl. U kunt
de regiocoördinatoren vinden op
www.handicap.nl.

ComputerPlusBus in Aalsmeer
Aalsmeer - De ComputerPlusBus
van het Nationaal Ouderenfonds,
mogelijk gemaakt door het Mooiste Contact Fonds van KPN, vervolgt
zijn succestocht door heel Nederland. De ComputerPlusBus zal dit
jaar 160 woonzorgcentra en andere
locaties bezoeken in alle provincies
in Nederland. De bus is voorzien van
een aantal computers waarmee digibete ouderen, onder begeleiding
van enthousiaste vrijwilligers van
KPN, kennis kunnen maken met
de mogelijkheden van de computer. Het ouderlijk huis terugvinden
op Google Earth, de Hyvespagina
van een kleinkind bekijken, de eerste e-mail versturen of een speciaal
voor de ComputerPlusBus ontwikkeld memory-spel spelen, het is allemaal mogelijk. Na deze kennismaking wordt, samen met de vrijwilliger, gekeken naar een geschikte
beginnerscursus in de buurt. In de
ComputerPlusBus zijn desktops en
laptops waarmee gedemonstreerd
kan worden wat de verschillen zijn.
Er blijkt een duidelijke voorkeur
voor laptops onder de busbezoe-

kers omdat men vaak klein behuisd
is en geen plek heeft om een desktop neer te zetten. Ook vinden veel
ouderen de computer geen sieraad
voor het interieur en bergen de laptop liever ‘uit het zicht’ op. Het internet maakt het makkelijker contact
te houden met kinderen en kleinkinderen. Het vergroot de wereld van
ouderen en helpt zo eenzaamheid
te bestrijden.
Van de 65-74-jarigen heeft 54% een
PC en 42% een internetaansluiting.
Van de 75-plussers bezit slechts
24% een pc en beschikt 18% over
internet. Het computerbezit neemt
geleidelijk af met het oplopen van
de leeftijd. Er is dus nog een grote groep ouderen die niet profiteert van de voordelen van de computer, terwijl dit juist een zeer geschikt medium is om in contact te
blijven met anderen en de zelfredzaamheid te vergroten. De ComputerPlusBus komt op woensdag 9 juni naar Aalsmeer. Tussen 10.00 en
16.00 uur staat de bus geparkeerd
op het Raadhuisplein.
U mag vrijblijvend binnen stappen!

Ouderen op Boerenvreugd

Vrijwilligers gezocht voor
Rode Kruis Collecteweek
Aalsmeer - Op 20 juni start de collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis. Duizenden vrijwilligers van
het Rode Kruis gaan dan in heel Nederland met de collectebus langs
de deur. In Aalsmeer en Kudelstaart
zullen collectanten van afdeling ook
langs de deur gaan. De opbrengst
van de collecte gaat naar activiteiten van afdeling Aalsmeer. Om de
activiteiten, zoals rolstoelwandelen
met ouderen, huisbezoek chronisch
zieken, soosmiddagen, telefooncirkel voor alleenstaanden, ontmoetingsgroep beginnend dementerende, uitstapjes met gehandicapten,
boottocht en creatieve inloop ochtenden, mogelijk te maken is veel
geld nodig. Een voorbeeld van een
succesvolle activiteit van het Rode

Kruis Aalsmeer: Wekelijks wordt een
aantal ouderen of mensen die moeilijk ter been zijn, door vrijwilligers
van het Rode Kruis mee naar buiten
genomen in een rolstoel. Men wandelt met bewoners van het Zorgcentrum Aelsmeer, Het Kloosterhof
en het verpleeghuis Rozenholm. Elk
jaar gaan duizenden vrijwilligers de
straat op. Voor afdeling Aalsmeer
zal er dit jaar door zo’n 50 personen
worden gecollecteerd, maar er zijn
nog meer collectanten welkom. U
kunt u nog aanmelden als collectant als u zich tijdens de collecteweek circa 2 tot 3 uur vrij kunt maken om te collecteren in uw woonomgeving. Aanmelding bij voorkeur
via email d.overkleeft@caiway.nl of
telefonisch via 0297-761430.

Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag is een groot aantal ouderen uit Aalsmeer te gast geweest op
de kinderboerderij. In plaats van dat
er mensen van de kinderboerderij
met beesten naar de ouderen in verzorgingstehuizen gaan, vond men
het leuk om eens wat ouderen uit te
nodigen. Op deze uitnodiging hebben ruim 30 mensen positief gereageerd. Bij het welkomstwoord werd
de 90-jarige Willem Buskermolen,
één van de initiatiefnemers van de
kinderboerderij, even in het zonnetje gezet. Daarna gaven Ciska te
Boekhorst en Monique van de Linden een uitgebreide demonstratie
van het scheren van twee schapen.

Spinster Ellen Touwslager gaf gelijkertijd een demonstratie op haar
spinnewiel. Vervolgens werden de
bezoekers aan het bingoën gezet.
En dit keer niet met de gebruikelijke getalletjes, maar met heuse oudHollandse liederen. De Aalsmeerse accordeoniste Geesje Bosveld
speelde leuke liedjes die met zang
begeleid werden door Marja Spaans
en Ellen Maas. Indien men een liedje herkende kon de titel aangekruist
worden op het bingoformulier. Uiteraard werd er ook van harte meegezongen. Na afloop daarvan bekeken de ouderen nog uitgebreid de
boerderij. Al met al een heel geslaagde en gezellige middag.

Zondag 6 juni

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. Samenkomst, spreker Klaas
van Denderen. 19u. Baan7, jongerensamenkomst met David de Vos.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Erik Bakker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. en 18.30u. dienst met
ds. K. Muller.

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

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsm. woordcomm.
viering met diaken J. Snoek. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. v. Zoelen.
Zondag 10.30u. Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Gastkoor. Om 14.30u. Poolse dienst
in Karmelkerk.

KERKDIENSTEN

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst 10u. en
16.30u. drs. A. Jansen Viering H.A.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 10u.
met ds. Greteke de Vries, Amersfoort. Extra collecte: Stichting Mali.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag 19u. br. S. de Graaf, Alphen
a/d Rijn.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag dienst 10u. mw. A. Creemer-Allard, Kudelstaart. Ook kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Avondmaalsviering.
In Zorgcentrum 10u. ds. L.M. Verseput, Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst ds. S.A. van der
Veer, Arnhem. H.A.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. en 18.30u.
ds. A. van Vuuren.

Rode kater
zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze rode kater? Het dier loopt rond
in de Wilhelminastraat in Oost. Wie
het dier herkent wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via
tel. 0297-343618.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen meer tot september.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst ds. J. Vrijhof.
19.30u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
bevestiging ambtsdragers/ v. H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. woordcomm. viering
met A. Blonk. Zondag 10.30u. vormen Badhoevedorp. Mmv Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten
vanaf 27 sept. 2010.
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.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Oud papier
en braderie
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 juni haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart
weer het oude papier op.
In verband met de braderie wordt
het papier tussen de Kudelstaartseweg 239 tot 291 helaas niet opgehaald. Ook De Meerlanden leegt
deze dag de papiercontainers.
Als U graag wil dat het papier naar
de Supporters vereniging gaat wilt
u dan de container aan de weg zetten pas na 16.00 uur. Gaarne op die
plaatsen waar ook de vuilcontainers
verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier
steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus
verzamel het papier voor de eerste
vrijdagavond van de maand.

Daan winnaar
bij ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan op het programma. Op
donderdag 27 mei is het klaverj
assen gewonnen door Daan Sandee met 5870 punten, gevolgd door
Huub Bouwmeester met 5479 punten en Gerrit van der Geest met
5335 punten.
De hoogste eer bij het jokeren is
behaald door Janny Noordam met
17 punten. Op twee is Kees van der
Meer geëindigd met 158 punten.

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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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 8.3020.00 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 8 en 22
juni 2010.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en 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: 0297-381777.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
het bewoners aanspreekpunt Schiphol
(BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: telefoonnummer
020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
serViCePUnt BeHeer en
UitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of
mail naar infobu@noord-holland.nl.

woensdag 9 juni 2010 zullen de balies van de afdeling
Dienstverlening i.v.m. de Verkiezingen de gehele dag gesloten zijn. er is derhalve ook geen avondopenstelling!
De afdeling is wel telefonisch bereikbaar. De Loketten van
WMO & Sociale Zaken zijn wel geopend.
maandag 14 juni 2010 is het loket wonen, welzijn en
Zorg vanaf 12.00 uur gesloten.

UitnoDiGinG
Afscheid drie oud-wethouders Gemeente Aalsmeer
Donderdag 10 juni 2010
17.00 – 18.30 uur voor bewoners en relaties
Westeinder Paviljoen surfeiland, Aalsmeer
R.P. Fransen, B.J. Nijmeijer en J.J. Overbeek nemen op 10 juni officieel afscheid als wethouders van de Gemeente Aalsmeer. De gemeente Aalsmeer is de drie oud-wethouders bijzonder erkentelijk
voor hun inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen vier jaar.
Alle inwoners van de Gemeente Aalsmeer zijn van harte uitgenodigd
voor deze afscheidsreceptie.
VerKieZinGen 2e Kamer oP 9 JUni 2010.
Legitimatieplicht:
Ook bij de komende verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Bent u
echter niet meer in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs), maar
u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat op 9 juni 2010 nog
niet langer dan 5 jaar is verlopen, dan mag u met dit bewijs toch
aan de stemming deelnemen.
laat uw stem niet verloren gaan!
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Draag dan uw stem over aan een andere kiezer. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht
kunt u uw stem overdragen aan een andere kiezer. U kunt dat doen
door uw stempas (op de achterkant voorzien van gegevens van de
gemachtigde en 2 handtekeningen ) en een kopie van uw geldige
legitimatiebewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon
(de gemachtigde). Let op: dit kan alleen als de volmachtgever en
gemachtigde beiden in de gemeente Aalsmeer wonen.
Elders stemmen:
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de gemeente
Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIEZERSPAS aanvragen. Dit kan alleen nog tot uiterlijk vrijdag 4 juni 14.00 uur aan
de balie bij de afdeling Dienstverlening. Neem wel uw legitimatiebewijs mee.
Stempas kwijt:
Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 8 juni
2010 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit
kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling
Dienstverlening aangevraagd worden. Ook hier geldt: legitimatiebewijs meenemen..
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in elk
willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat het
stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op de
achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus
vermeldt die er in Aalsmeer zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart jl. is het aantal stembureaus met 1 uitgebreid . In de
Antoniusschool zal een 2e stembureau worden gevestigd. Hiervoor
heeft er een herindeling van enige straten in Kudelstaart plaatsgevonden waardoor sommige kiezers bij deze verkiezingen worden
opgeroepen in een ander stembureau dan voorheen. Daarnaast is
een van de stembureaus dat gevestigd was in de basisschool “De
Zuidooster”, verplaatst naar de Bibliotheek van gebouw De Mikado.
In deze bibliotheek zijn er dus nu 2 bureaus ondergebracht.
Vragen?
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen geopend
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00
uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Telefoonnummers:
0297387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl. let op: op woensdag 9 juni 2010 zijn de balies van Dienstverlening de gehele
dag gesloten!
alGemene PlaatseliJKe VerorDeninG 2010
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 20 mei 2010 de Algemene
Plaatselijke Verordening 2010 heeft vastgesteld. Deze verordening is
in de plaats gekomen van de verordening van 2008. In deze verordening zijn onder meer regels opgenomen over de openbare orde en
veiligheid. De verordening ligt vanaf morgen gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling dienstverlening op het gemeentehuis. U kunt
de verordening tevens raadplegen op de website ww.aalsmeer.nl
De verordening treedt in werking op dinsdag 8 juni 2010.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen

zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Anne Frankstraat 2, 2 x Metasequoia
• Westeinderplassen H2736, 2 x populier
Datum verzending vergunning: 9 juni 2010
Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van
de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15.
Datum verzending vergunning: 28 juni 2010
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• de Open water zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010
• de zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op zaterdag
3 juli 2010
Datum verzending vergunning: 4 juni 2010
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 tussen 9.0011.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 52, het vergroten van de woning;
• Citroenvlinderstraat 54, het vergroten van de woning;
• Ophelialaan 100a, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Van Cleeffkade 15, het plaatsen van een dubbelzijdig LED display.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur,
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 239s, unit 17, het wijzigen van een gevel;
• Ambachtsheerweg, het plaatsen van een dam, duiker en hekwerk;
• Bilderdammerweg 57, het vergroten van een dakkapel;
• Dorpsstraat 75, het geheel vervangen van een kas tot een berging;
• Graaf Willemlaan 6, het plaatsen van een serre;
• H. Buismalaan 10, het plaatsen van een dakkapel;
• J. Schaperstraat 12, het uitbreiden van de woning;
• Lisdoddestraat 144, het plaatsen van een overkapping;
• Mastweg 1, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Snoekbaarsstraat 148, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 25-31, het vernieuwen van de beschoeiing;
• Tracé N201 tussen de Middenweg en Legmeerdijk, het plaatsen
van geluidschermen (met toepassing van op 7 mei 2009
verleende vrijstelling ex artikel 19 WRO lid 1, kenmerk 2009/7087);
• Uiterweg 127 ws3, het plaatsen van enkele meerpalen en zijsteigers op de voormalige ligplaats Uiterweg 127 ws3;
• Uiterweg 253, het vernieuwen van een schuur.
Bouwvergunning 1e fase:
• Ophelialaan 247, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
het kerkgebouw.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur,
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.
• Clusiusstraat 31, het plaatsen van een berging/schuur;
• Goudenregenstraat 23, het vergroten van de woning;
• Maximastraat 20, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 3 juni 2010.
ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,

1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.
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:
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.
Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3 lid 6 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan en
bouwvergunning te verlenen voor:
• Ampèrestraat 19; het plaatsen van een dakkapel.
BoUwVerorDeninG
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 6
weken na de dag van verzending tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond
van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende 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:
• Beatrixsstraat 51, Constantijnlaan 14, H. de Vriesstraat 33; het
verwijderen van asbest;
• Stommeerweg 63, 65, 67 en 69; het slopen van kelders.
Deze besluiten worden op 3 juni 2010 verzonden.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 22
t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 3 juni
t/m 4 juni
t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 11 juni
t/m 11 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 16 juni
t/m 2 juli
t/m 6 juli

t/m 7 juli
t/m 13 juli
t/m 13 juli
t/m 17 juli

t/m 22 juli
t/m 10 aug

Kapvergunning: Uiterweg 77, 1 Larix en 2 st.
coniferen, Kudelstaartseweg 233: 1 linde;
Drank en Horecavergunning: Resto VBA, Legmeerdijk
313;
Exploitatievergunning: Resto VBA, Legmeerdijk 313;
Uitwegvergunning: Ambachtsheerweg;
Terrasvergunning: Vooges Brood en Banketbakkerij,
Poldermeesterweg 3;
kapvergunning: Herenweg 8, 1 watercypres & 2
berken, Vrouwentroostpad2: 1 Hollandse linde;
Drank en Horecavergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Drank en Horecavergunning: Cafetaria eethuis
Foodmaster, Poldermeesterplein 14;
Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 40.
Exploitatievergunning: Toko Sari Plaza,
Poldermeesterplein 13;
Exploitatievergunning: Cafetaria eethuis Foodmaster,
Poldermeesterplein 14
Drank en Horecavergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Dreef 7, 4 wilgen, 7 esdoorns en 1
vleugelnoot; Beethovenlaan 120, 1 populus alba;
Stichtse Pad 4, 1 berk; Kerkweg 34, 1 denneboom en
1 den;
Exploitatievergunning: Westeinder Paviljoen,
Kudelstaartseweg 22;
Kapvergunning: Darwinstraat 16, 1 blauwe atlasceder;
Evenementenvergunning: de toerrit “Aalsmeer Roest
Niet” op zondag 13 juni 2010;
Evenementenvergunning: de Open water
zwemwedstrijd op zondag 15 augustus 2010;
de zwemloop bij Het Oosterbad, Mr. Jac. Takkade op
zaterdag 3 juli 2010
kapvergunning: Anne Frankstraat 2, 2 x Metasequoia;
Westeinderplassen H2736, 2 x populier;
Terrasvergunning: Restaurant Wapen van Aalsmeer,
Dorpsstraat 15;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 11 juni 2010
• Mendelstraat 7, het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw.
inzagetermijn tot vrijdag 18 juni 2010
• Galileistraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Goudenregenstraat 25, het wijzigen en vergroten van de woning.
inzagetermijn tot vrijdag 8 juli 2010
• Oosteinderweg 189, het plaatsen van een technische ruimte.
inzagetermijn tot vrijdag 16 juli 2010
• Ampèrestraat 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Jac. P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een hekwerk;
• Kas 10, het plaatsen van een dakopbouw;
• Maarse & Kroon Hof 35, het plaatsen van een dakopbouw.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Weer competitie op 1 juli

Sjoelbabes wint eerste
sjoelavond in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
is de eerste sjoelcompetitieavond
gespeeld in café de Praam. Met zes
damesteams en vier herenteams
was de strijd heftig, fanatiek en super gezellig.
The Blondies laagst
De laagste score behaalde The
blondies en de overweldigende winnaars waren de Sjoelbabes. De strijd

zal donderdag 1 juli weer losbarsten
en dan hebben De van Cleeftjikkies,
De handtassen, Team Beetje Beerig, Flassig, The Blondies, Sjoels unlimited, De Suukels, Team glyemerin, Sjoelbabes en Sjoe-la-li Sjoe-lala weer de kans om de avondprijs te
winnen en zich te kwalificeren voor
de finale op donderdag 23 december. Uiteraard is iedereen van harte
welkom om de teams aan te komen

Super gezellig en goed was het optreden zondagmiddag 30 mei van de meidengroep Big Black & Beautiful in een bomvol danscafé de Praam.
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Hollands feestje en Family day

Feestweek barst vrijdag
los in Rijsenhout!
Rijsenhout - Van vrijdag 4 tot en
zondag 13 juni vindt in Rijsenhout
de jaarlijkse feestweek plaats. In
de feesttent aan het Konnetlaantje
wordt een gevarieerd programma
aangeboden voor jong en oud. Ook
vinden activiteiten plaats in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Vrijdag wordt afgetrapt met
een Es Lan-party voor gameliefhebbers en pas zaterdagmiddag komen
de deelnemers weer naar buiten.
Op zondag wordt een motortoerrit georganiseerd, maandag kunnen liefhebbers komen klaverjassen en domineren en dinsdag vindt
een bridgedrive plaats. Woensdag
9 juni is traditiegetrouw de kindermiddag in de tent met clown Chocho, gevolgd door een kinderdisco onder leiding van dj Dennis. Op
woensdag, donderdag en vrijdag is
er, op veler verzoek, ook weer boardingvoetbal, alle dagen vanaf 18.00
uur in de tent. Via een afvalsysteem
wordt gespeeld om een plaats in
de finale op zaterdag. Opgeven kan
door een mailtje te sturen naar info@feestweekrijsenhout.nl. Woensdagavond wordt de tent omgetoverd
in Hollandse sferen en komen diverse Nederlandse artiesten optreden
en zorgen dj’s voor een gezellig Hollands dansfeestje. Op donderdag 10

juni staat de ver in de regio bekende
wielerronde door de straten op het
programma en de dag wordt afgesloten met de welbekende daverende discoavond. De feesttent wordt
omgetoverd tot een discopaleis met
glitterbollen en muziek uit de jaren
tachtig en negentig. Vrijdagmiddag
presenteert het feestweek-bestuur
een leuk programma voor alle senioren en vrijdagavond vindt er een
indoorseizoen plaats van The Future
met trance en house gebracht door
diverse dj’s. Zaterdagmiddag wordt
een autorit met oldtimers en aparte
wagens georganiseerd en deze een
na laatste feestdag wordt besloten
met een sfeervolle tropische avond.
Zondag 13 juni begint met van
10.00 tot 11.00 uur een gezamenlijke kerkdienst door de drie kerken
in Rijsenhout met als thema ‘Veelstemmig verder’. De muziek wordt
verzorgd door 4-Him en de entree
is twee willekeurige bloemen per
persoon. De feestweek wordt zondag afgesloten met de altijd gezellige en sportieve Family Action Day
van 13.00 tot 17.00 uur in en rond
de feesttent. Voor meer informatie over tijden en het volledige programma kan de vernieuwde website www.feestweekrijsenhout.nl geraadpleegd worden.

Win flatscreen tv in ‘blinde pool’

Kom WK voetbal kijken in
Centennial Oranje House
Aalsmeer - WK voetbalwedstrijden
kijken kan in het Centennial Oranje
House op een groot scherm. En natuurlijk wordt een biertje geschonken voor een speciale WK prijs. Bij
elke wedstrijd van het Nederlands
elftal kunnen bezoekers meedoen
aan de officiële ‘blinde pool’ waarbij een flat screen televisie van bijna
1.000 euro gewonnen kan worden of
één van de andere prijzen waaronder een overnachting in hotel Chariot en een diner voor twee personen
in het sfeervolle restaurant. Maandag 14 juni om 13.30 uur speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen
Denemarken en wordt voetballiefhebbers uitgenodigd plaats te ne-

men in het Centennial Oranje House.
Ook de wedstrijden op zaterdag 19
juni om 13.30 uur en donderdag 24
juni om 20.30 uur kunnen gevolgd
worden op het grote scherm. Bij alle wedstrijden gelden speciale WK
bierprijzen.
Centennial is gevestigd naast hotel Charlot aan de Oosteinderweg
243 en is telefonisch bereikbaar via
0297-388144. Bezoek voor meer informatie de website: www.centennial.nu Bezoekers wordt gevraagd
zoveel mogelijk op de fiets te komen, maar voor wie toch liever de
auto pakt, biedt Centennial een speciale parkeerservice en deze is geheel gratis.

Muziek
Donderdag 3 juni:
* Crazy piano’s, band speelt nummers op verzoek in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 5 juni:
* Muziekgroep Bender in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 12 juni:
* Benefietavond voor Ghana met
optreden Beaverhunt in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21u.

Aanstaande zaterdag en zondag

Veel nieuwe deelnemers
in open tuinenweekend
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5
en zondag 6 juni wordt voor de dertiende keer het open tuinenweekend
georganiseerd. De afdeling Groei &
Bloei Aalsmeer van de KMTP heeft
de organisatie van dit leuke en gezellige tuinevenement in handen. De
Open Tuinencommissie is er ook dit
jaar in geslaagd een aantal nieuwe
tuinen open te laten stellen. In totaal zijn vijf nieuwe tuinen te bezichtigen in Rijsenhout en Aalsmeer. Er
zijn ook tuinen open in Kudelstaart
en De Kwakel.
De enthousiaste tuinbezitters van de
diverse tuinen zijn tijdens het weekend zelf in hun tuin aanwezig om diverse vragen over bloemen, planten
en ontwerp te beantwoorden. In een
aantal tuinen is het zelfs mogelijk
een kopje koffie te drinken of een
hapje te eten. Het aanbod van tuinen is heel divers. Er zijn grote en
kleinere tuinen te bezoeken, tuinen die vol staan met vaste planten, andere tuinen hebben voor-

al een groot aanbod van bloeiende eenjarige, er zijn rotstuinen en
tuinen met vijvers. Zo is er in elke
tuin wel een leuk idee te vinden dat
wellicht in de eigen tuin van de bezoekers verwezenlijkt kan worden.
In Kudelstaart kan gestart worden
met de route aan de Gallileistraat 1,
in Aalsmeer aan de Helling 38 en
in Rijsenhout aan de Aalsmeerderdijk 533. Op zondag kan er ook gestart worden vanaf de van Leeuwenhoekstraat 19 in Kudelstaart. Op
deze startadressen zijn routeboekjes te koop à 2 euro. Aan de hand
van de beschrijvingen in het boekje kunnen bezoekers zelf hun route
bepalen en kijken welke tuinen bezocht gaan worden.
De tuinen zijn op zaterdag 5 juni
open van 10.00 tot 17.00 uur en op
zondag 6 juni tussen 11.00 en 16.00
uur. Meer informatie over het Open
Tuinenweekend via: 0297-341093
(na 19.00 uur) of stuur een mailtje
naar opentuinenaalsmeer@live.nl.

In culturele café in Gerberastraat

Bacchus da Musica met
‘Bender’ deze zaterdag
Aalsmeer - Nog voordat Bender
de oversteek waagt naar Terschelling om op Oerol te gaan spelen, het
inmiddels in Nederland wereldberoemde theaterfestival, doen zijn
Bacchus aan. Bender is een trio geformeerd rond zanger en componist Bert Vissers met eigen materiaal dat zich goed laat omschrijven
als het betere Nederlandstalige luisterlied. Bert Vissers is al van jongs
af aan bezig met liedjes maken. Op
straat en in de trein. Meestal Nederlandse teksten. Achter de piano
en met de gitaar. Hij is bekend van
de Haarlemse formatie Grens OVB.
Tom Baks belangstelling voor de
flamenco maakte dat hij overstapte van de piano naar de gitaar. Om
zijn muzikale grenzen te verleggen
trad hij toe tot de gipsy-jazz formatie
Samois Sur Spaarne. Hij heeft ook
ervaring opgedaan met het genre
van de Cubaanse songs. Een mu-

zikant met vele dimensies dus. Ook
een muzikale duizendpoot is Jos
Caspers. Naast de bas, keyboard en
verschillende percussie instrumenten weet hij kleur te geven aan de
muziek door zijn originele arrangementen. De mooie teksten maken
het af. Als inspiratiebronnen verwijzen ze onder andee zelf naar Bram
Vermeulen en Cornelis Vreeswijk.
Bender is de laatste tijd regelmatig
op de radio te horen, waarbij de vergelijking met Frans Halsema en Stef
Bos al is gemaakt. Ongetwijfeld zal
dit een bijzonder optreden worden.
Bacchus da Musica in het culturele
café in de Gerberastraat begint aanstaande zaterdag 5 juni om 21.30
uur. De zaal gaat open om 21.00 uur
en de toegangsprijs bedraagt: Uw
gift! Deze activiteit wordt geïnitieerd
door stichting Cultureel Café Bacchus. Voor verdere informatie zie:
www.cultureelcafebacchus.nl.

Vergaderingen
Donderdag 3 juni:
* Vergadering wijkraad Oost met
bezoek wethouder Gertjan van der
Hoeven. Vanaf 20u. in De Mikado,
Catharina Amalialaan.
Donderdag 10 juni:
* Afscheid oud-wethouders Berry
Nijmeijer, Jaap Overbeek en Ronald
Fransen in Westeinderpaviljoen op
recreatie-eiland Vrouwentroost. Van
17 tot 18.30u.

Feestweekend Kudelstaart met
zomermarkt en beachvolleybal

Dio treedt op in de N201
gemaild. Deze mail print je gewoon
uit en wordt bij binnenkomst in de
N201 gescand door de portier. Dit
systeem blijkt zo succesvol dat de
meeste grote evenementen en podia in Nederland van dit systeem
gebruik maken. Via www.n201.nl
kun je direct doorklikken naar de
bestelpagina voor het feest op 19
juni, zo gebeurd. Kaarten zijn ook
verkrijgbaar bij de Primera en een
beperkt aantal ook via N201-ambassadeurs op diverse middelbare
scholen. Meer informatie is te vinden op www.n201.nl.

Diversen
Donderdag 3 juni:
* Avondvierdaagse in Kudelstaart.
Vandaag laatste dag. Start bij RKDES, Wim Kandreef om 18.30u.
* Kienavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u
Vrijdag 4 juni:
* Speelavond buurtvereniging Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
vanaf 20u. Zaal open 19.30u.
* Snelschaaktoernooi AAS in Doopsgez. kerk, Zijdstraat v/a 20u.
4 tot en met 6 juni:
* Feestweekend in Kudelstaart met
vrijdag zomeravondmarkt 14-21u.,
zaterdag beachvolleybal en zondag
v/a 14u. peur um erin en ringsteken
4 tot en met 13 juni:
* Feestweek Rijsenhout met vrijdag

Van vrijdag 4 t/m zondag 6 juni:

Voorverkoop is gestart!
Aalsmeer - Na alle tegenslag rond
de nieuwe vloer gaat op zaterdag
19 juni dan toch eindelijk de nieuwe N201 weer open en het jongerencentrum trapt af met een van
Nederlands hotste rappers van dit
moment: Dio! Bekend van zijn hits
‘Tijdmachine’ en ‘Baby’ zal deze artiest de boel flink op zijn kop zetten tijdens de grand opening van
de nieuwe N201. De N201 aan de
Zwarteweg heeft een aantal ingrijpende verbouwingen achter de rug
en is er klaar voor om de komende
tijd regelmatig vette artiesten uit te
nodigen en er worden momenteel
weer veel goede feesten voorbereid.
Het jongerencentrum is compleet
gerestyled en heeft een veel opener en frisser uiterlijk gekregen met
een mooie nieuwe bar, alles strak in
de lak, hagelnieuwe toiletten, een
nieuw geluidssysteem en een verbeterde indeling. Omdat er op zaterdag 19 juni vanzelfsprekend grote
drukte word verwacht, wordt iedereen die er naar toe wil geadviseerd
om kaarten in de voorverkoop te kopen. Deze kaarten zijn te koop via de
online ticketservice Paylogic. Paylogic is als ticketservice zeer vooruitstrevend door de snelle, eenvoudige en relatief goedkope service die
het systeem bied. Je toegansbewijs
wordt als unieke barcode naar je toe

Exposities
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in
Historisch Centrum in Historische
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 5 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open,11 tot 16u. Nieuwe
expositie ‘Vliegers, Voedsel en Vrijheid’. Tot en met 29 mei.
5 en 6 juni:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30u.
Zondag 6 juni:
* Opening vernieuwde beeldentuin
van galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg van 13 tot 17u. Expositie tot
en met 29 augustus. Open zaterdag
en zondag 13 tot 17u.
Tot en met 20 juni:
* Botanische wandplaten en schilderijen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Es Lan-party, zondag motortoerrit,
woensdag kindermiddag, boardingvoetbal en Hollandse feestavond.
Donderdag wielerronde en discoavond in feesttent Konnetlaantje.
Zaterdag 5 juni:
* Landelijke cactusdag bij Ubink,
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
* Familiedag bij RKAV met voetballen, fietstocht en activiteiten voor
jeugd v/a 13.30u. Beethovenlaan.
* Sprietlopen bij de Drecht in Leimuiden. Start 14u.
* Spelletjesmiddag voor junior pramenrace bij Stenhuis, einde van de
Uiterweg van 14 tot 16u.
5 en 6 juni:
* Open tuinen weekend in Rijsenhout, Aalsmeer en Kudelstaart. Zaterdag 10-17u. en zondag 11-16u.
* Tuinen vaartocht Westeinder Rondvaart. Start zaterdag en zondag om
10.30u. vanaf Praamplein.
Zondag 6 juni:
* Dorpentocht, 35 of 55 km. fietsen.
Start: Autobedrijf Van den Berg,
Legmeerdijk 260 tussen 9.30 en 14u
* Aalsmeerse midgetgolfkampioenschappen op baan Beethovenlaan
v/a 10u. Voor leden en recreanten.
Maandag 7 juni:
* Foto-lezing bij Viva Aquaria over
Suriname in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 8 juni:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u.
Woensdag 9 juni:
* Oost-Inn in Mikado, Cath. Amalialaan van 9.30 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat v/a 20u.
Vrijdag 11 juni:
* Kaarten om kampioenschap van
Aalsmeer in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zondag 13 juni:
* Aalsmeer Roest Niet met oude auto’s en motoren. Start 9u. bij The
Beach, Oosteinderweg. Bezichtiging
vanaf 13u. op Praamplein.

Tuinenvaartocht zaterdag en
zondag op Westeinderplassen
Aalsmeer - De KMTP afdeling
Aalsmeer organiseert op 5 en 6 juni ‘Kom in de Tuin 2010’. De Westeinder Rondvaart participeert hierin en biedt een rondvaart aan over
de Westeinderplassen, inclusief een
bezoek aan twee prachtige ‘eiland
tuinen’ op de plassen. De eerste watertuin die wordt bezocht is een bijzondere.
Het draagt al jaren de naam Utopia
en het ligt in een moerasbos. In dit
bos heerst een bijzondere sfeer, welke in geen andere tuin aangetroffen zal worden. De eigenaars bieden een verrassende blik in hun watertuin. Daarna is het tijd voor koffie
op de tuin van André en Els Voorham op het adres Aardbeiensloot
nummer 1. Dit is in alle opzichten

een bijzondere tuin. Naast de natuurlijk gevormde buxusbeelden zijn
er ook beeldwerken te bewonderen
van Els en andere kunstenaars en
kunstenmakers. Ook langs de route
zijn prachtige tuinen te zien, bijvoorbeeld aan de Stommeerweg en aan
de Westeinderdijksloot. Kortom: Genoeg te zien en te beleven op zaterdag 5 en zondag 6 juni. De afvaarten zijn op zaterdag en zondag om
10.30 uur.
De vaartijd is ongeveer twee uur en
de kosten bedragen inclusief koffie
en koek 11 euro per persoon. Reserveren is gewenst. U kunt zich
opgeven bij de Westeinder Rondvaart via 0297-341582 of per elektronische postduif: info@westeinderrondvaart.nl.

Kudelstaart - Vrijdag 4 juni wordt
in Kudelstaart het jaarlijkse feestweekend geopend met een gezellige zomeravondmarkt op de Kudelstaartseweg. Van 14.00 tot 21.00
uur is de Kudelstaartseweg weer
helemaal gevuld zijn met verschillende kraampjes. Informatie over
een kraam is te krijgen bij Theo v.d.
Hoek: thvdh@kabelfoon.net, tel.
0297-322825 of 06-15303433.
Vrijdag feestavond
Nieuw dit jaar is dat Kudelstaart op
vrijdagavond los kan gaan in het
Dorpshuis. Een gezellige feestavond
staat op het programma met optredens van de dj’s Ronald Wegbrands
en Corné, zanger Ronnie en de promotie meiden van Conyo. Kaarten
zijn in de voorverkoop à 10 euro
verkrijgbaar bij het Dorpshuis en
bij Albert Heijn in het winkelcentrum. Aan de deur kosten de kaarten 12,50 euro per stuk. Zaterdag
5 juni wordt de parkeerplaats achter het Dorpshuis omgetoverd tot
één grote zandbak en vinden hier
weer de Kudelstaartse kampioenschappen beachvolleybal plaats. Inschrijven voor dit toernooi kan helaas niet meer, het maximaal aantal teams zijn ingeschreven. Naast

een gezellig terras met bar en barbecue waar toeschouwers en spelers verkoeling kunnen vinden, kunnen kinderen zich deze middag ook
prima vermaken.
Doe mee aan ‘Peur um erin’
Zondag 6 juni is de Loswal de locatie van verschillende evenementen. Om 14.00 uur wordt het startschot gegeven voor ‘Peur um erin’.
Vorig jaar verscheen dit spektakelevenement voor het eerst ten tonele, en de Kudelstaartse versie van
Ter land, ter zee en in de lucht bleek
een groot succes. Degenen die dit
jaar willen proberen om zo snel mogelijk van het ene ponton naar het
andere te ‘racen’ worden om 13.30
uurverwacht op de Loswal. Van tevoren inschrijven hoeft niet en ook
een eigen voertuig maken is niet
nodig. Van tevoren trainen is wel
aan te raden want de snelste deelnemer wint liefst 75 euro! Een ander
spektakel deze dag is de ringsteekwedstrijd. Verder zullen tractors van
vroeger acte de présente geven en
hun beste bandje voor zetten. Bezoekers van alle evenementen wordt
gevraagd zo veel mogelijk met de
fiets te komen. Kijk voor meer informatie op www.pretpeurders.nl

STAGE
MUSIC SHOP
Fender SqUier
ElECTrISCHE GITAAr

%178,-

Stagg gitaarverSterker
MET vEErGAlM
20 W

%102,-

richwood

AkOESTISCHE GITAAr

%134,-

Uitgebreide collectie
percUSSie inStrUmenten

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

Kienavond bij
Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donderdag
3 juni, organiseert Supporters Vereniging Kudelstaart een kienavond
met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten
op een nieuwe eigenaar. Wie het
snelst zijn kienblaadje vol heeft mag
als eerste een keuze maken uit de

vijf prijzen die in elke ronde te winnen zijn. Na vier ronden komt er een
pauze om even te genieten van een
kopje koffie of een drankje. Als de
acht ronden gespeeld zijn komt de
knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer
125 euro. Dus ook deze avond kans
om één of meerdere prijzen mee
naar huis te nemen. De kienavond
is in het Dorpshuis Kudelstaart en
begint om 20.30 uur.

Deelnemer aan de eerste ‘Peur um erin’ vorig jaar. Foto: Pretpeurders.

Paul winnaar
BV Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag stond
de kaartavond van buurtvereniging
Hornmeer geheel in het teken van
het kampioenschap van het afgelopen seizoen. Met grote overmacht is
dit kampioenschap gewonnen door
Paul Schouten met 59191 punten.
Met deze klassering liet hij de nummer twee ver achter zich, Thijs Fokker met 58392 punten. Het koppel-

kaarten vrijdaga is gewonnen door
Is Huijkman en Martin van de Laarse met 5721 punten. Het duo Piet
van Zuiverden en Manfret de Grauw
werd tweede met 5437 punten. Aanstaande vrijdag 4 juni is er weer een
koppelwedstrijd. Het kaarten voor
duo’s begint om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur, en is in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Op 11 juni wordt er gekaart om het
open kampioenschap van Aalsmeer.
Dit evenement is overigens voor
iedereen toegankelijk!
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Speeddaten tijdens Open
Huizen Route zaterdag
Aalsmeer - “Een bezichtiging van
een huis duurt best lang. Voordat je
een huis helemaal gezien hebt en de
toelichting per kamer hebt gehoord,
ben je zo een half uur verder. Terwijl
je soms echt binnen vijf minuten al
ziet dat het huis helemaal niet is wat
je zoekt. Maar om dan meteen weer
om te draaien vinden we ook zo vervelend voor de eigenaar of de makelaar. Eerlijk gezegd is dat de reden waarom we het liefst huizen bekijken tijdens de Open Huizen Route. Er is geen makelaar bij. De eigenaar weet bovendien dat het juist de
bedoeling is dat het kort en krachtig moet zijn. Een echte ‘speeddate’ met een huis dus.” Een huizenzoeker spreekt. Ze is op zoek naar
een nieuw huis, maar weet nog niet
goed wat ze wil. Daarom bekijkt ze
zoveel mogelijk huizen. Aanstaande zaterdag 5 juni organiseren de
ERA-makelaars in Nederland alweer de tweede landelijke Open
Huizen Route in het land. Speeddaten betekent in een paar minuten
kijken of je iets of iemand aantrekkelijk genoeg vindt om de kennismaking voort te zetten.
ERA-makelaar Jeroen Ravesloot
blikt vooruit: “Dat is dan ook wat het
publiek zo plezierig vindt aan deze
actie. Veel mensen weten niet precies wat ze willen. Door veel te kijken ontdek je je woonwensen. Bo-

vendien krijg je veel ideeën die je in
je volgende huis kunt uitvoeren. En
een nieuw huis op internet uitzoeken werkt niet. Je moet de omgeving zien, horen, ruiken, er rondrijden en sfeer proeven. Kijkers kunnen terecht tussen 11.00 en 15.00
uur. Ze hebben dus eigenlijk niet zoveel tijd. Zit er een huis bij dat goed
voelt, dan maken mensen een vervolgafspraak, maar dan wel met de
verkopende ERA-makelaar. Op een
rustiger tijdstip op een andere dag
komen ze dan terug voor een uitgebreide bezichtiging. Dan vindt men
het juist fijn dat er meer tijd is, want
dan weet men van tevoren dat het
huis de tijd waard is.” Waarom is
de ERA Open Huizen Route zo populair? Jeroen Ravesloot: “Een behoorlijk aantal kijkers komt van buiten deze regio. Wij zijn op internet
makkelijker te vinden dan een lokale makelaar die soms ook een kijkroute organiseert. De naam ERA
kent iedereen, dus iedereen komt
kijken op www.era.nl naar adressen.
Adressen van deelnemers bij nietERA-makelaars worden dan natuurlijk niet gevonden.” ERA-makelaars organiseren een aantal keren
per jaar een landelijke Open Huizen
Route. ERA Mantel Makelaars is gevestigd aan de Stommeerweg 1 en
telefonisch bereikbaar via telefoon
0297-327145.

Volop Pioenrozen bij jubilerende
bloembinderij Raymond

Van Kouwen nu ook Opel
dealer in Hoofddorp
Regio - De Van Kouwen Automotive groep is met ingang van 1 juli de nieuwe Opel-dealer in Hoofddorp. Het bedrijf zal Opels gaan
verkopen en onderhouden vanuit
het pand aan de Sonderholm waar
voorheen Het Motorhuis zat. Voor
Van Kouwen is het de zevende dealervestiging. Frank Vaneman, directeur van Van Kouwen, is verheugd
over de uitbreiding: “In deze vestiging gaan wij Opel vertegenwoordigen met zowel een verkoop als after sales afdeling. Een primeur voor
de Van Kouwen Automotive Groep
is dat wij het aangrenzende benzine station ook gaan runnen. Op dit
moment vertegenwoordigt het Motorhuis vanuit dit pand Opel alleen
met after sales. Opel Nederland had
graag weer een dealer in Hoofddorp die het complete pakket leverde. Toen wij die kans kregen om dit
te doen vanuit de voor Opel al jaren bekende vestiging, hebben we
die met beide handen aangegrepen.

Hoofddorp is immers een regio waar
de groei flink inzit, circa 65.000 inwoners en meer dan 8600 bedrijven,
en het sluit mooi aan op ons huidige verzorgingsgebied.” Van Kouwen start in Hoofddorp met enkele
ervaren Opel medewerkers aangevuld met nieuwe monteurs en zal de
komende weken hiervoor op haar
website www.vankouwen.nl vacatures plaatsen.
Ook zullen er in de maand juli diverse openingsaanbiedingen zijn en
krijgen de huidige klanten van Van
Kouwen en de Opel rijders in Hoofddorp de kans om kennis te maken
van het nieuwe bedrijf.
Van Kouwen nam eind vorig jaar
het bedrijf Fiat-dealer Vermeij over
en opende een Kia, Alfa Romeo en
Abarth-dealervestiging in Amsterdam-Zuidoost. Hoofddorp inbegrepen telt het bedrijf nu zeven vestigingen.
Het nieuwe bedrijf van Van Kouwen
is gevestigd aan Sonderholm 164.

Aalsmeer - Afgelopen 1 april was
de bloembinderij in de Zijdstraat van
binnen en buiten versierd door zijn
trouwe personeel. Ballonnen, slingers en zelfs een advertentie in de
Nieuwe Meerbode ontbrak er niet
aan. Het was die dag namelijk precies tien jaar geleden dat Raymond
Schellingerhout het stokje had overgenomen van BOB. Raymond had
daarvoor al jaren ervaring opgedaan in de bloemenzaak en toen de
kans zich voordeed om de winkel
over te nemen heeft hij deze destijds met beide handen aangegrepen. Medewerkers Ellen en Til gingen gewoon met hem mee en later
is Monique erbij gekomen. Het team
is nog steeds een geoliede machine. Raymond ziet het echt als een
familiebedrijf: Zijn vader bezorgt
en zijn zus doet wat administratie,
zelf draait hij het liefst iedere dag
mee in de zaak. “Het is een heerlijk
vak. De diversiteit aan verse bloemen, de inkoop, de aanloop en het
klantencontact, ik heb het hier echt
naar mijn zin”, aldus Raymond. De
bloembinderij onderscheidt zich in
bijzondere boeketten, bruidsboeketten, rouwwerk en versieringen. “We
hebben ook een exclusieve wissel
service dienst. Dan komen we bij de
mensen thuis om hun bloemen wekelijks te verversen. Uiteraard doen
wij ook planten en tuinen bij zowel

de particulier als bij bedrijven. De
inkoop doen we onder meer bij kleine kwekerijen in Aalsmeer, zo hebben we vaak Sneeuwballen van een
kwekerij op de Uiterweg en momenteel staat de winkel vol met exclusieve Pioenrozen. Deze speciale bloemen komen van een hobbykweker, ook uit Aalsmeer. Hij heeft
wel honderdvijftig verschillende
soorten, die bijvoorbeeld niet eens
op de veiling voorkomen. Het mooie
is ook, hoe gepassioneerd hij hierover kan vertellen. De inkoop ervan is dan zoveel leuker en interessanter voor mij dan dat massale. Je gunt het zo iemand echt. En de
kwaliteit is natuurlijk tip-top. Omdat pioenrozen seizoensbloemen
zijn, kan het gebeuren dat over een
paar weken, zeker na warm weer,
de voorraad op is, dus wees er snel
bij!” Bloembinderij Raymond is ook
aangesloten bij Fleurop, de bezorgdienst door heel Nederland. Dus als
u iets te bestellen hebt wat dezelfde
dag afgeleverd moet worden, belt u:
0297-329438. De openingstijden zijn
op maandag van twaalf tot zes uur,
dinsdag, woensdag en donderdag
van negen tot zes, op vrijdag zelfs
van negen tot negen en op zaterdag
van half negen tot vijf uur. Het adres
is Zijdstraat 50.
Door Miranda Gommans

Mooie reizen en prijzen
bij reisbureau LePas
Mevrouw Van Tol wint de
Nietenpot van Ridder & Co
Aalsmeer - Elke maand is het feest
bij Ridder & Co aan de Ophelialaan.
Daar trekt de Staatsloterij regelmatig grote prijzen en Ridder & Co doet
dat ook. Maar bij Ridder & Co worden ook alle niet-winnaars van de
losse loten in de watten gelegd, omdat ze vaak al zolang spelen en nog
steeds niets hebben gewonnen. Althans, dat is het verhaal bij velen.
Ridder & Co wilde daar eens wat
aan gaan doen, en zo is de niet-ac-

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 4
juni is Holland International reisbureau LePas aanwezig met een stand
op de braderie aan de Kudelstaartseweg. Bezoekers kunnen zich laten informeren over onvergetelijke
vakanties naar zonnige stranden,
mooie cruises, avontuurlijke safari’s,
sportieve kampeervakanties of leuke stedentrips.
Ook kan vrijblijvend deelgenomen

worden aan het WK-voetbalspel en
hier zijn interessante prijzen mee te
winnen.
Zo wordt een aantal reischeques
verloot, is een Afrika-pakket in de
prijzenpakket opgenomen en maken deelnemers kans op een dagpas van HealthCity Kudelstaart. De
hoofdprijs is een gratis weekend
in het Tekenfilmchalet op landgoed
Hommelheide in Limburg.

Nieuw bij C1000: Kosters Kaas

tie geboren. Ook deze maand is er
weer een lot getrokken waar geen
prijs op was gevallen.
Nu kreeg dit ‘waardeloze’ lot een
tweede kans met als resultaat dat
mevrouw Van Tol de gelukkige winnares is van een vijftal loten. Zij gaf
er de voorkeur aan de kansen te
spreiden en laat op de foto haar vijf
loten mooi zien.
Wie weet wat er op die lootjes weer
gaat vallen!

Aalsmeer - De kaasafdeling van
C1000 Koster staat bekend om haar
brede assortiment en goede kwaliteit. Toch zag de supermarkt nog
mogelijkheden voor verbetering.
Sinds 31 mei vult een andere leverancier de kaasafdeling, waardoor een nog hogere kwaliteit verwacht wordt. De klant merkt deze
verandering vooral in de portemonnee en in de ruimere keus. Er komt
een goedkopere verse kaaslijn bij
en er komen meer soorten verpakte plakken kaas in het vak. De kaas
wordt nog wel steeds vers gesneden! Daarnaast heet de Noord-Hol-

Nieuwe Bloemenzegelwinkelier
Aalsmeer - De Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers heet Ring Foto de Boer van
harte welkom als nieuw lid van de
vereniging. Ook bij Ring Foto de
Boer krijgen klanten bij besteding
van twee euro een bloemenzegel.
Voor u gaat het sparen dus sneller
als u bij Ring Foto de Boer koopt.
Voor velen is Ringfoto de Boer een
bekende winkel die al jaren in de
Zijdstraat is gevestigd. Voor pasfoto’s, portretten, familiefotografie,
productfotografie en trouwreportages bent u hier aan het goede adres.
Bovendien staat in de winkel een fotolab waar direct digitale foto’s uitgeprint kunnen woden. Natuurlijk
heeft Ring Foto de Boer heel veel

keuze in (digitale) fotocamera’s en
accessoires. Ook voor inlijsten bent
u welkom in de Zijdstraat. Er is een
groot assortiment lijsten en passepartouts aanwezig.
Met een volle spaarkaart krijgt u
korting op uw volgende aankoop bij
alle deelnemende winkeliers. Dit hele jaar loopt er bovendien een spetterende actie! In samenwerking met
garage Van Kouwen kunt u namelijk
een splinternieuwe auto winnen! Uit
alle spaarkaarten die in 2010 zijn ingeleverd, wordt 1 spaarkaart getrokken en degene die de spaarkaart
inleverde wint die auto. Vergeet dus
niet uw gegevens op de spaarkaart
in te vullen en vraag om bloemenzegels: U heeft er recht op.

Aalsmeer - Op maandag 7 juni presenteert Aad Rodenburg zijn tweede verslag van zijn reis naar Suriname. De presentatie toont prachtige
foto’s van vissen, planten en dieren

die daar in de binnenlanden voorkomen. De beelden worden voorzien van een uitgebreide uitleg. De
avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte
welkom. Wie meer weten over Viva
Aquaria kan contact opnemen met
de heer C. Keim, tel. 0297-343854.

Vraag er dus gerust om bij de kaasafdeling van C1000 Koster in de
Ophelialaan.

Zaterdag garden sale: Leuk
initiatief in Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
5 juni zal er op het grasveld van het
binnenplein tussen de Snoekbaarsstraat en de Zeeltstraat een heuse
fair gehouden worden met tweedehands spulletjes. Initiatiefneemsters Annemarie van Doorn en Heidi Wegman, beiden woonachtig in
de respectievelijke straten, zijn met
dit idee op de proppen gekomen,
omdat ze overtollige spullen op zolder hadden liggen en staan waar
ze geen raad mee wisten. Annemarie vertelt: “Het is ook weer niet zo
dat we dat maar weg wilden gooien,
want sommige dingen zijn nog best
waardevol en een ander is er misschien blij mee!”
Zo zal er veel kinderkleding (nieuw
en tweedehands) te koop worden
aangeboden, maar ook kleding voor
volwassenen, woon- en tuinaccessoires, planten, inboedel en andere
snuisterijen. Voor een kopje koffie

met een lekker stukje zelfgemaakte taart kun je ook terecht in de wijk
op zaterdag. “We hebben vijfhonderd folders verspreid en reclame
gemaakt in supermarkten. Inmiddels zijn er meer dan acht medeorganisatoren die hun waar gaan aanbieden, maar heb je zelf nog iets te
verkopen en wil je graag meedoen
dan kun je je bij mij aanmelden via
telefoonnummer 06-10698075. Uiteraard is verder iedereen van harte welkom om een kijkje te komen
nemen vanaf tien uur. De weersvooruitzichten zijn ons gunstig gestemd, dus kom maar lekker op de
fiets.” Annemarie besluit enthousiast: “En als het zaterdag nou net
zo gezellig en succesvol wordt als
dat wij denken, dan wordt het misschien wel een jaarlijks terugkerend
evenement!”
Door Miranda Gommans

Hoogspanning in Ichtusshop
Foto-lezing bij
Viva Aquaria

landse kaas vanaf maandag 31 mei
Kosters Kaas. De vertrouwde volle smaak in een nieuw jasje, alleen
bij C1000 Koster te krijgen. Om het
nieuwe assortiment kazen onder de
aandacht te brengen, kunnen klanten iedere week een prijsknaller verwachten. Ook wordt de kaasliefhebber – of juist de kaasscepticus - van
harte uitgenodigd om het verschil te
komen proeven tussen vacuümverpakte kaas en vers gesneden kaas.

Aalsmeer - Boekhandel De Ichtusshop geeft in juni extra aandacht
aan christelijke spannende boeken tijdens de actie Hoogspanning,
spannende boeken in de christelijke
boekhandel.
Klanten krijgen gratis een boek bij
aanschaf van één van de tien spannende titels. Het gaat om het boek
Vluchtplaats Hideaway van Hannah
Alexander, een pseudoniem voor
het schrijversduo Cheryl en Melvin
Hodde. Bijzonder aan dit actieboek

is dit jaar, dat het een dwarsligger is,
het nieuwe kleine boekformaat van
8 bij 12 centimeter. Meer informatie
over de actie Hoogspanning, het actieboek, de toptitels, en een lijst met
alle christelijke spannende boeken,
is ook te vinden op www.spannendeboek.nl.
De Ichtusshop Aalsmeer is gehuisvest in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en geopend op dinsdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Politiek Café met Pierre
Tuning in Centennial
Aalsmeer - Woensdag 9 juni vindt
de Tweede Kamer verkiezing plaats.
De uitslag hiervan kan live gevolgd
worden op een groot scherm in Centennial. Met elkaar kan van gedachten gewisseld worden over de uitslag. De presentatie van deze avond
wordt verzorgd door Pierre Tuning.
Hij gaat in gesprek met diverse oud
politici uit Aalsmeer. Wie wordt de
grootste partij, welke kabinetsformaties zijn er mogelijk en onder andere welke partijen verlaten door te
weinig stemmen de Tweede Kamer?
Over de tussenuitslagen, het einddebat en de reacties van de partijen
zal gepraat worden, evenals: Waar
gaat Nederland de komende periode naar toe? Hoeveel gaat er bezuinigd worden en waarop, wat gebeurt er met de pensioen leeftijd, de
btw en de hypotheekrente aftrek?
Kom het zien en meemaken bij Cen-

tennial. Gezellig bijpraten onder het
genot van een hapje en een drankje. En natuurlijk hoeft het niet alleen
over politiek te gaan. De aanvang is
21.00 uur.
Haringproeverij
Zaterdag 12 juni presenteert Centennial de Hollandse nieuwe haring.
Centennial organiseert ‘s middags
rond borreltijd een haringproeverij.
Is de nieuwe haring weer net zo vet
als vorig jaar of dit keer nog beter?
Kom proeven. Een echte haringkar
staat voor u klaar en natuurlijk zullen de uitjes en het zuur niet ontbreken. Aanvang proeverij 16.00 uur.
Centennial is gevestigd naast Hotel Chariot aan de Oosteinderweg
243 en is telefonisch bereikbaar via
0297-388144.
Bezoek voor meer informatie ook de
website: www.centennial.nu.
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De Loeten aanvaardbaar mits voldoende financiële compensatie

Van de hak
op de tak

Rosenboom zit niet te wachten
op onteigeningsprocedure!
Aalsmeer - De gemeenteraad heeft
enkele jaren geleden besloten om
de in Aalsmeer gelegen woningbouwlocatie Dorpshaven te bebouwen met circa 333 nieuwe woningen met bijbehorende voorzieningen. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de raad het
bestemmingsplan Oosteinderweg
e.o. 2005 vastgesteld en is de raad
en intentieovereenkomst aangegaan met de marktpartij B.V. Timpaan Real Estate. De raad heeft zich
bij deze besluitvorming uitgesproken voor het inzetten van een onteigeningsprocedure wanneer dit
noodzakelijk zou zijn.
Onteigening kan ingevolge artikel
14 van de Grondwet alleen plaatsvinden in het algemeen belang en
tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling, en ander naar bij
of krachtens de Grondwet te stellen voorschriften. In het Beraad van
donderdag 20 mei is de bestemmingsplan onteigening van Autoplaat en Spuitinrichting Rosenboom Reklame BV, gevestigd aan
de Dorpsstraat 102a in eerste termijn behandeld. Hierbij hebben alle fracties aangegeven dat zij nog
steeds opteren voor een minnelijke
verwerving en in de raadsvergadering van donderdag 10 juni zal besluitvorming plaatsvinden. De afgelopen week is de redactie bij Guus
Rosenboom en zijn zoon Frido neergestreken om terug te blikken hoe
de procedure verlopen is.
Op zoek naar geschikte locatie
Zo’n zeventien jaar geleden kreeg
het bedrijf de vraag voorgelegd of
de zaak in de Dorpsstraat te koop
was en het antwoord was eenvoudig: “Alles is te koop als je er maar
beter van mag worden.” Er vond een
gesprek plaats met een projectontwikkelaar en de boodschap die hij
mee kreeg was: “Zoek maar een andere locatie en een pracht van een
werkplaats en we verhuizen morgen.” Maar helaas is dit nooit gebeurd, het werd te duur. Hierna
kwam Timpaan in beeld en me-

vrouw Van Rijn kwam vertellen dat
er huizen gebouwd gingen worden
op het terrein aan de Dorpsstraat.
Toenmalig wethouder Piet Boom gaf
aan dat er aan de Bosrandweg een
pracht locatie was gevonden, maar
een grondig onderzoek leerde dat
de weg veel te druk is, er staat constant file en het bleek dus niet haalbaar. Opnieuw werd een gesprek gevoerd met Timpaan en dit keer met
de heer Zwartjes. Een andere goede, zichtbare locatie, een A-locatie
zoals nu het geval is, is wat Rosenboom wil. Het antwoord was eenvoudig, dat lag moeilijk, moeilijker
en nog eens moeilijker. Rosenboom
droeg zelf een oplossing aan. De
tuinderij van mevrouw Piet op huisnummer 107 was te koop. “Schuif
de zaak naar de overkant en we zijn
klaar.” Hier is echter nooit op ingegaan. Vervolgens kwamen wethouder Berry Nijmeijer en Paul Geurts in
beeld met de vraag: “Wat wil Rosenboom?” Dat was inmiddels wel duidelijk geworden en overal werd gezocht naar een geschikte locatie. De
gemeente Aalsmeer zocht ook en
kwam met het idee om onder Haarlem een locatie te kiezen. Maar daar
had Rosenboom niets aan, zo bleek
en maand later. Conclusie: De tuinderij van mevrouw Piet was inmiddels verkocht en Haarlemmermeer
was geen optie.
Zoektocht gaat verder
De locatie Noordvork kwam in beeld
en bij Rosenboom rees de vraag:
“Waarom niet iets langs de nieuwe
N201?” De locatie Noordvork werd
onderzocht en al snel bleek ook dit
niet haalbaar. Rosenboom is ooit
gestart aan de Oosteinderweg (achter Hartelust, maar hield het hier, na
een periode van 27 jaar onder vliegtuiglawaai gezeten te hebben, voor
gezien. Na 23 jaar Dorpsstraat wil
het bedrijf niet terug naar deze situatie en bovendien was het geen
A1-lokatie. Het gegeven dat het bedrijf niets met bloemetjes en aanverwante zaken deed, maakte het
ook nog eens moeilijker om bijvoor-

beeld GreenPark in beeld te brengen en hier speelde ook nog eens
mee dat de overigens schitterende molen ook nog voor wat problemen zou gaan zorgen. De volgende stap was dat de zaak uit handen
werd gegeven aan een bureau. “De
naam weet ik niet meer. Dit bureau
doet niets, we horen niets en zitten
nog steeds op papieren te wachten”,
aldus Guus Rosenboom. “We hebben allerlei specialisten in de arm
moeten nemen en waren handenvol
met geld kwijt.” Zoon Frido heeft alle
politieke partijen in Aalsmeer aangeschreven maar, met uitzondering
van de VVD, is hier nooit antwoord
op gekomen. Een vervolgvergadering in het gemeentehuis met wethouder, burgemeester, ambtenaren,
advocaat en architect bracht geen
uitsluitsel. Alle aangeboden locaties
passeerden hierbij nog eens de revue en uiteindelijk kwam er een bod
op tafel via ene heer Keller. “Een
fooi, waar we niet eens de grond bij
de Noordvork locatie van konden
betalen”, aldus Guus Rosenboom.
Charmante oplossing nabij
Inmiddels is er een oplossing gevonden, want na een gesprek van één
uurtje met de gemeente Amstelveen
bleek dat het nieuwe bedrijventerrein De Loeten ruimte biedt om de
bedrijfsvoering voort te zetten op de
wijze die gewenst is. “Of we er naar
toe gaan, is nog de vraag. Er moet
nog een niet onbelangrijk antwoord
ingevuld worden en het zal afhangen van de zak geld die we krijgen
van de gemeente Aalsmeer om de
zaak daar weer op te bouwen”. Gezien het gegeven dat alle politieke
fracties opteren voor een minnelijke
verwerving lijkt een oplossing mogelijk en op donderdag 10 juni staat
de besluitvorming van een onteigeningsprocedure op de agenda van
de gemeenteraad. Of er op termijn
ook werkelijk tot onteigening wordt
overgegaan zal in de toekomst blijken, maar een meer charmante oplossing ligt wel heel dichtbij.
Door Jan Peterse.

Inbrekers in
kraag gevat

Rijsenhout - De bewoner van een
woning aan de Sportveldweg in
Nieuw-Vennep betrapte donderdagochtend 27 mei rond 9.30 uur
twee jongens op een inbraak in de
schuur van zijn woning. De jongens
gingen er bij het zien van de man
vandoor. De man is samen met een
huisgenoot op zoek gegaan naar de
inbrekers en vond hen korte tijd later in de buurt. Ze hebben de inbrekers aangehouden en overgedragen aan de politie. Het bleken
15-jarige jongens uit Rijsenhout en
Nieuw Vennep. Een dag eerder was
er ook al ingebroken in de schuur
van de bewoner. Daarbij was een
aantal goederen gestolen, waaronder een crossmotor. De verdachten
zijn meegenomen naar het bureau
en ingesloten. De politie onderzoekt
wat ze op hun kerfstok hebben en
of ze betrokken zijn geweest bij de
eerder gepleegde inbraak.

Doorrijden na
aanrijding

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt vanavond, donderdag 3
juni, bijeen in brede school De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om
19.00 uur. Het eerste half uur (inloop) is bestemd voor wijkbewoners
voor vragen en opmerkingen. Om
20.00 uur komt vervolgens wethouder Gertjan van der Hoeven, verantwoordelijk voor onder andere
wijkgericht werken en het project
Nieuw-Oosteinde langs om kennis te maken met bewoners en de
wijkraadleden. Hij komt vooral om
te luisteren en te horen wat er vooral speelt in de wijk. Voor meer informatie: www.wijkraden-aalsmeer.nl

Zij wilde nog heel graag blijven,
maar haar hart en lichaam waren
te zwak om het nog vol te houden.
Iedere week verzorgde zij trouw de
rubriek ‘Van de hak op de tak’.
Hier komt nu een einde aan. “Zet
er maar: einde spoor in,” zei ze.
“Hoe bedoel je?,” vroeg ik aan haar
bed. “Nou, een cirkel met een kleine cirkel of punt er in.”

In Memoriam

Oud-wethouder en raadslid
Coq Scheltens (1943-2010)
Aalsmeer - Afgelopen maandag
overleed Coq Scheltens-Jongkind
op de leeftijd van 67 jaar. Zij was
één van de oprichters die aan de
wieg stonden van Aalsmeerse Belangen in 1981. De partij werd opgericht uit onvrede over de nogal gesloten politieke cultuur die
Aalsmeer destijds kenmerkte. Bij de
verkiezingen van 1982 was de partij goed voor twee zetels, waarvan
zij er één bezette. Met haar komst in
de raad kwam er zienderogen wat
meer aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente. Vanaf 1986
werd zij fractievoorzitter van het nog
steeds jonge Aalsmeerse Belangen.
Zes jaar later was het dan zo ver: op
12 april 1994 werd Scheltens-Jongkind wethouder in een coalitie met
CDA en PvdA. Zij bekleedde hierin
de portefeuille onderwijs en educatie, kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, cultuur en monumentenzorg, ontwikkelingssamenwerking
en beleid en beheer Westeinderplassen. Toch duurde haar ambtsperiode door tal van factoren niet
langer dan twee jaar want op 15
november 1996 eindigde deze met
een motie van wantrouwen. In 1998
kwam ze terug als raadlid, maar gezondheidsproblemen brachten haar
ertoe in 2000 van haar zetel afstand
te doen. Opvallend genoeg verzamelde ze als lijstduwer bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog
steeds veel voorkeursstemmen.
De eigenzinnige Coq ScheltensJongkind illustreerde boeken in

haar atelier in de Zijdstraat. Deze
baan combineerde ze een tijdlang
met haar raadswerk. Mensen die
haar van dichtbij meemaakten, omschrijven haar als een bezige bij met
veel humor en doorzettingsvermogen. Niet onvermeld mag blijven dat
ze volop van het leven genoot, soms
zelfs tropenjaren leefde. Ze was
voorzitter van de Organisatie voor
Lichamelijk Gehandicapten (OLGA),
de Participatieraad voor Gehandicapten (PRG) en was heel lang actief bij WIOL&Willembarendszgroep
(scouting).
Ze schreef daarvoor ook toneelstukken, zoals het Jungle Verhaal
van Kipling waarmee het toneelgezelschap drie keer een volle bak
trok in de grote zaal van het Oude
Veilinghuis. Ze organiseerde verder
tentoonstellingen in het Oude Raadhuis en later bij haar thuis. Ze leefde
in het monumentale Schoutenhuis
in de Dorpsstraat. Op de zolder van
dit pand vonden vele vergaderingen
van Aalsmeerse Belangen plaats.
Twee nog altijd zichtbare resultaten
uit haar wethoudersperiode zijn de
Heksenkring op het surfeiland en de
- bij mooi weer - op 50 meter hoogte blinkende koperen antenne op de
watertoren.

Jonge ransuilen in conifeer
Aalsmeer - Aan de Noorddammerweg 95a, op steenworp afstand van
Aalsmeer Oosteinde en Westwijk
zitten in een conifeer naast de fietsenstalling drie Ransuil jongen.
En ongeveer vijf meter verderop, in

een andere boom, zit moeder Ransuil.
“Heel indrukwekkend om deze
beesten van zo dichtbij te zien”, aldus de maker van de foto André
Spaargaren.

Aalsmeer - De Kaagbaan is tot en
met zondag 6 juni buiten gebruik
vanwege regulier onderhoud. De
Aalsmeerbaan vangt voor een groot
deel de vluchten vanaf en op de
Kaagbaan op. Tijdens piekperioden
zal ook de Zwanenburgbaan worden ingezet, voor landingen vanuit
en starts naar het zuiden. Gedurende de nacht zal de Zwanenburgbaan
worden gebruikt als vervanger voor
de Kaagbaan. Dit gebeurt normaal
gesproken alleen bij harde zuidenof noordenwind, maar zal nu in alle nachten tot en met 6 juni het geval zijn. Vooral de bewoners van gebieden ten zuiden van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan zullen in de periode van het reguliere

Er is mogelijkheid om Coq ScheltensJongkind te herdenken op maandag
7 juni van 16.00 tot 18.00 uur in het
gemeentehuis van Aalsmeer.

onderhoud aan de Kaagbaan meer
overlast ondervinden. De planning
van het nog komende reguliere onderhoud in 2010 aan de andere banen van Schiphol ziet er als volgt uit:
Van 21 t/m 27 juni aanpak SchipholOostbaan, van 6 t/m 12 september
onderhoud Polderbaan en van 13 t/
m 19 september aanpak Zwanenburgbaan. Voor vragen en/of klachten kunnen inwoners terecht bij het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit is het informatie- en
klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol.
Meer informatie: 020-6015555 en:
www.bezoekbas.nl.

Actie Back 2 School voor
doelgroep jeugdsportfonds

Bloemen voor scheidende
leden van wijkraden
Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven bezocht afgelopen donderdag de afscheidsreceptie van
Henk Siecker, Kees Moeliker en
Guus Verschueren.
Deze drie heren zijn jarenlang actief
geweest in de wijk Stommeer. Guus
Verschueren heeft sinds 2006 zitting
gehad in de wijkraad. Kees Moeliker en Henk Siecker waren, respectievelijk als bestuurslid en als voorzitter, veel langer actief voor de wijk.
Gertjan van der Hoeven, wethouder
wijkgericht werken, bedankte hen
namens de gemeente voor hun inzet. Enkele weken geleden heeft
wethouder Van der Hoeven ook El-

ly Spaargaren van de buurtvereniging Ons Aller Belang een cadeau
namens de gemeente overhandigd.
Ook zij heeft afscheid genomen na
30 jaar actief te zijn geweest.
Van der Hoeven: “De afgelopen weken hebben mensen afscheid genomen die van grote betekenis zijn geweest voor het wijkgericht werken
in Aalsmeer. Wij zijn hen daarvoor
veel dank verschuldigd. Ook ben ik
blij dat zich weer nieuwe mensen
hebben aangediend die de vrijgekomen plaatsen in de besturen van
de wijkraden gaan invullen. Ik wens
hen daarbij veel succes.”

Aalsmeer - Nationaal Fonds Kinderhulp stelt landelijk vierduizend
schoolcampuskaarten ter waarde van 25 euro beschikbaar aan
de doelgroep 10 tot 16 jaar van het
Jeugdsportfonds. Het gaat dus om
kinderen die via het Jeugdsportfonds sporten, ook in Aalsmeer en
Kudelstaart. Van de cadeaukaarten
kunnen op de schoolcampus van
V&D schoolspullen worden aangeschaft voor het nieuwe schooljaar
(als brugklasser op de middelbare
school). De kaarten dienen alleen
bij de schoolcampus te worden besteed bij V&D. De actie wordt gehouden om kinderen (uit financieel kwetsbare gezinnen) de mogelijkheid te bieden om goed uitgerust met schoolspullen te starten op
de middelbare school. Kinderen horen erbij als ze schoolartikelen hebben die klasgenootjes ook hebben.
Kinderen gaan bovendien gemotiveerd van start met goede schooluitrusting.
Voor wie bedoeld?
De actie is bedoeld voor de doelgroep van het Jeugdsportfonds.
Kinderen die uit financieel kwetsbare gezinnen komen. De focus is gericht op de doelgroep van 10 tot en

Toen ik thuis was gekomen, heb ik
het meteen opgezocht:
Het is nuttig de mogelijkheid te
hebben het spoor te beëindigen.
Dan weet de spoorzoeker dat zij
naar ‘huis’ kan gaan, verder zoeken
is immers zinloos.
Symbool Eindspoor: Twee concentrische cirkels, de middelste kan
een kei zijn, de buitenste kan, zoals
elk spoor opgebouwd is, uit keien,
of uit ander materiaal bestaan.
Bovendien: Het teken ‘einde spoor’
werd ook in de voormalige ‘padvinderij’, maar ook nu nog wel eens,
gebruikt in rouwadvertenties in geval van overlijden van een lid van
de scouting. Analoog aan het teken op het graf van BP.

College van B&W van Aalsmeer

Aalsmeerbaan vangt voor deel
onderhoud Kaagbaan op

Aalsmeer - Op dinsdagavond 25
mei is een 42-jarige man aangehouden op verdenking van doorrijden
na een aanrijding en rijden onder
invloed van alcohol. De man reed
weg in zijn auto, nadat hij betrokken
was geraakt bij een ongeval op de
N201. De bestuurder van de andere, betrokken wagen is opgevangen
door getuigen. Dankzij hun verklaringen kon de verdachte korte tijd
later in de kraag gevat worden. De
42 jarige bleek te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben.
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Kennismaken
Wethouder bij
wijkraad Oost

Aalsmeer - Misschien heb je de
roddel al gehoord. Coq Scheltens
is overleden.

met 13 jaar, kinderen die in groep 8
zitten en naar de middelbare school
gaan. Aangezien de doelgroep van
het Jeugdsportfonds mogelijk kleiner is, kunnen ook kinderen in de
leeftijd van 14 tot en met 16 jaar in
aanmerking komen. Kaarten kunnen ook verstrekt worden aan kinderen uit het betreffende gezin die
niet sporten maar wel tot de doelgroep behoren (kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen). Het verzoek van Kinderhulp aan de kinderen die een kaart hebben ontvangen
is bijvoorbeeld een bedankje te geven of uitleg over waar de kaart voor
is gebruikt. Dit ook om verantwoording af te leggen aan de sponsoren
en ter motivatie.
Het Jeugdsportfonds zet de schoolcampuskaarten in de periode tussen half juni en half juli 2010 uit. De
schoolcampuskaarten kunnen besteed worden in de periode van juni tot en met half september 2010.
V&D heeft in Nederland 62 vestigingen en de kaarten kunnen bij alle
vestigingen in het land worden besteed. Aanmelden kan bij Cees Wijnen, consulent Jeugdsportfonds
Aalsmeer: consulent.aalsmeer@
jeugdsportfonds.nl. Dit kan tot uiterlijk 8 juni.

Nooit meer hak op de tak!
“Maar er komt vast wel weer een ander”, zei ze....
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Een zeer verdrietige
dochter van
Coq Scheltens.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 3 juni 2010

recensie

Glassculpturen voor buiten

Opening nieuwe beeldentuin
Galerie Sous-Terre zondag

Sprankelend concert A.C.O.V.
Aalsmeer - Zaterdagavond 29 mei
gaf de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging een voorjaarsconcert in de Karmelkerk. Het gekozen programma had als motto ‘Salut
Printemps’ mee gekregen naar het
gelijknamige koorwerk van Claude
Debussy. Koor en dirigent hadden
inderdaad een verfrissende programmakeuze uit alle stijlperioden
samengesteld en brachten dit in samenwerking met solisten en begeleider met veel verve en souplesse
ten gehore. Het is een genoegen om
te horen hoe het koor steeds weer
aan helderheid en zuivere koorklank
wint. Het getuigt van klasse om ook
een aantal koorwerken zuiver en
helder a capella ten gehore te brengen terwijl men traditioneel gewend
is (massale) oratoria begeleid met
complete orkesten uit te voeren.
Het is de verdienste van de dirigent
Herman Paardekooper om ook als
zangpedagoog het koor tot dit niveau te brengen. Een enkele oneffenheid die niet of nauwelijks door
het publiek werd gehoord was waarschijnlijk voor koorleden hinderlijker.
Er zat vaart in dit relatief korte concert en het publiek kon zich op deze
fraaie muzikale stroom aangenaam
laten meedrijven. De sopraan El-

sa Benoit en mezzosopraan Yvonne
Kok verleende aan dit concert hun
medewerking. Twee jonge professionals die graag meer in Aalsmeer
mogen optreden. Een genoegen om
te horen en te zien hoe er met een
rust en vanzelfsprekendheid met
het koor en begeleider werd gemusiceerd. Last but not least. De organist en pianist Niek van der Meij
nam diverse begeleidingen op zeer
vakkundige wijze voor zijn rekening.
Een orgel dat voor deze kerk is gebouwd goed bespelen is vakmanschap. Veel pianisten hebben de
neiging meer uit een piano te willen halen dan er (voor zo een gebouw) in zit. Zo niet van der Meij. Hij
behandelde de piano met respect
en zorgde daarmee voor een haast
bescheiden maar zeer fraaie en ondersteunende begeleiding voor koor
en solisten. Klasse. De A.C.O.V mag
weer een zeer geslaagd concert aan
de lijst uitvoeringen toevoegen. De
bezoekers van afgelopen zaterdag
zien met veel belangstelling uit naar
het volgend optreden in april 2011
waar onder andere het indrukwekkend ‘Stabat Mater’ van Antonin
Dvorák op het programma staat.
Door Theo Valk

‘Zomaar’ geeft bloemetje
Aalsmeer - Chris Bosse, bekend
van onder andere grill-bar De Carnivoor, was woensdagmiddag 12
mei te gast bij het programma ‘Zomaar’ bij Radio Aalsmeer, gepresenteerd door Timms en Lammerts.
Chris Bosse was ‘de mens achter de
bekende dorpeling’. Het programma
Zomaar wil bekende en minder bekende Aalsmeerders en Kudelstaarters voor de microfoon krijgen om
elkaar ‘zomaar’ wat beter te leren kennen. Eerder op de dag werd
ook het Moment voor een Compliment uitgedeeld en deze bijzondere manier van erkenning, waardering en aandacht viel dit keer Irma

Tol, in dienst van Loogman Tanken
en Wassen BV, ten deel. Het bloemetje werd deze keer mogelijk gemaakt door de Plantentuin van Joop
en Ria van Leeuwen.
Wilt u ook iemand in het zonnetje zetten of een hart onder de
riem steken? Schrijf dan naar Radio Aalsmeer, Postbus 246, 1430 AE
Aalsmeer of mail naar info@radioaalsmeer.nl.
Bellen kan tijdens de uitzending
op woensdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur op 0297-325858. Radio
Aalsmeer is beluisteren via 99.0 FM
kabel of via 105.9 FM ether of via
livestream www.radioaalsmeer.nl

Chris Bosse temidden van Lammerts (links) en Timms.

Cursus PR en Publiciteit rond
maatschappelijke stages
Aalsmeer - In het schoolseizoen
2010-2011 zullen heel veel leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs
een maatschappelijke stage gaan
lopen. Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd
kennismaken met vrijwilligerswerk
en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. De maatschappelijke stage is nieuw voor
alle betrokkenen. Het vraagt extra
aandacht en inspanning om jongeren op een goede manier in te zetten en te begeleiden. Tegelijkertijd is
de stage een verrijking voor uw organisatie. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op uw organisatie en uw activiteiten. U kunt met de inzet van
jongeren wellicht een nieuw aanbod
opzetten of oud aanbod verbeteren.
Soms blijven jongeren zich na hun
stage vrijwillig voor u inzetten. Of ze
maken hun ouders enthousiast voor
uw organisatie.
Vrijwilligerscentrale Cardanus heeft
op verzoek van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en
Ouder Amstel de makelaarsfunctie
op zich genomen.
Wanneer u geschikte stageklussen
heeft of wanneer u eerst eens van
gedachten wilt wisselen over stagemogelijkheden binnen uw organisa-

Es-Lan-party ter
afsluiting
Rijsenhout - Zoals vele lanparty’s
heeft ook Es-Lan besloten dat het
niet meer rendabel is om de lanparty’s door te zetten, dit omdat iedereen tegenwoordig supersnel internet heeft blijven mensen liever saai
op hun kamertje zitten gamen dan
gezellig met andere gamers te communiceren.

tie neem dan contact op met stagemakelaar Vrijwilligerscentrale Cardanus. Tevens worden organisaties
en eventueel vrijwilligers trainingen
aangeboden ter voorbereiding op
de komst van de stagiaires en het
bedenken en organiseren van leuke
en zinvolle klussen.
Op 14 en 21 juni wordt de cursus PR
en Publiciteit rond Maatschappelijke Stages georganiseerd. Tijdens
deze cursus ontvangen de deelnemers basisinformatie over maatschappelijke stage en leren ze de
grondbeginselen van publiciteit. Het
accent van de cursus ligt echter op
het werken met het bestaande promotiemateriaal van de organisatie.
Is het goed te gebruiken voor maatschappelijke stage? Ontbreken er
aspecten of kunnen er materialen
verbeterd worden? Er wordt op een
interactieve manier en in verschillende werkvormen aan de slag gegaan. Natuurlijk zijn er ook inspirerende voorbeelden van succesvolle
promotiematerialen en is er ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Zowel op 14 als op 21 juni
is de cursus van 19.30 tot 22.00 uur
in wijkcentrum Alleman in Amstelveen. Voor aanmelding en informatie: jvalkenburg@cardanus.nl of bel
06-30722404.

De initiatiefnemers vinden het natuurlijk erg jammer, maar na zeven
jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Ter afsluiting wordt nog één Es-Lan
party georganiseerd en wel op zaterdag 5 juni vanaf 10.00 uur tot
zondag 6 juni 16.00 uur in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat. Er
zijn geen kosten aan verboden. De
initiatiefnemers hopen op een grote opkomst.
Er is plek voor maximaal 40 deelnemers. Vol is vol.

Bindingkoor in Monnickendam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 juni doet Het Bindingkoor uit
Aalsmeer mee aan de vermaarde
Korendag in Monnickendam. Van
10.00 tot 18.00 uur treden op zeven
locaties in de historische binnenstad
in totaal 90 koren op. Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel doet voor het eerst mee aan deze korendag en komt met een uiteenlopend programma van klassieke muziek, negro spirituals en popnummers. Om 15.30 uur treedt het
koor op in gebouw Samuel aan de
Kerkstraat 34. Voor wie een dag wil
genieten van veelzijdige muziek en
enthousiaste koren in prachtige historische kerken, is een bezoek aan
Monickendam aanstaande zaterdag
beslist de moeite waard. Tegen eenmalige betaling van het program-

maboekje à 3 euro, verkrijgbaar op
de zeven locaties, is de toegang tot
alle optredens mogelijk. Meer informatie is te vinden op www.cantorijmonnickendam.nl
Nieuwe leden welkom
Zaterdag 5 juni is een mooie gelegenheid het Bindingkoor eens te
zien en horen zingen. Het gemengde
koor bestaat uit zo’n 30 leden in de
leeftijd van 35 tot 55 jaar. Elke donderdagavond van 19.45 tot 21.15 uur
wordt er gerepeteerd in de achterzaal van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. Bij de bassen
en tenoren is nog plaats. Wil je eens
een repetitie meemaken? Stuur dan
een mailtje naar Mariska de Graaf
(mariska@degraafvanderzande.nl)
of bel 0297-321538.

Steun aan drietal projecten

Aalsmeer - Liefhebbers van moderne glaskunst weten dat zij bij galerie
Sous-Terre in Aalsmeer moeten zijn.
Het afgelopen jaar heeft de galerie
in haar sfeervolle grote binnenruimte een enorm mooie collectie glaskunst geëxposeerd. Deze collectie
wordt nu uitgebreid met exclusief
autonoom beeldend werk voor buiten, met glas als hoofdmateriaal.
Om deze glassculpturen tot hun
recht te laten komen is de beeldentuin ingrijpend aangepast. Ook is er
een mooi terras aangelegd, zodat
bezoekers vanaf nu bij mooi weer
buiten kunnen zitten en genieten
van de prachtige kunst, met uitzicht
op de historische watertoren en de
Westeinderplassen. Bert van Loo is
één van de exposanten en één van
de meest relevante kunstenaars van
de laatste decennia. Zijn sculpturen genieten internationale bekendheid. Hij verwierf diverse stedelijke
opdrachten en ook in het Hollandse
landschap duiken zijn monumentale
werken, met veelal grote hoeveelheden gestapeld vlakglas, op meerdere plekken op. Lia Koster maakt objecten van onder andere geblazen
en gefused glas, soms met staal of
steen gecombineerd. Zij heeft vele
opdrachten gerealiseerd, waaronder
het enorme beeld ‘Kleurrijke Bladen’
van staal met glas-in-lood dat vorig
jaar geplaatst is op een rotonde in
Naaldwijk. Ed van Dijk neemt bij zijn
werk vaak de locatie waar het geplaatst wordt als uitgangspunt, zodat het kunstwerk één geheel vormt
met de natuur. Zijn objecten worden
opgebouwd uit gegoten en daarna

gemanipuleerde glazen basisvormen. Door het glas te combineren
met hout of metaal ontstaan grotere
vormen die de grenzen van de klassieke glaskunst overschrijden. Wouter Bolangier zijn thema’s zijn leven,
vergankelijkheid, relatie en religie.
De breekbaarheid en transparantie
van glas lenen zich het beste om zijn
gedachten te visualiseren. Te zien
zijn onder meer de voor hem kenmerkende hoge glazen ‘kegels’. Niet
alleen buiten, maar ook binnen valt
er veel te genieten.
Er is een grote stockexpositie met
een heel divers aanbod van schilderijen en beelden. Bovendien is er
werk te zien van een dertigtal gerenommeerde glaskunstenaars die
aan de galerie verbonden zijn. Onder meer van Jan Frydrych, Mieke
Groot en Bernard Heesen.
Leuke verloting bij opening
Op zondagmiddag 6 juni van 13.00
tot 17.00 uur is iedereen van harte
welkom om het glas te komen heffen op de feestelijke opening van
de vernieuwde beeldentuin. Ter ere
van deze opening is er om 15.00 uur
voor bezoekers een leuke verloting
van een aantal keramische bloemboeketjes van de bekende keramiste Wendy Limburg. De voorbezichtiging is zaterdag 5 juni. De expositie
loopt de hele zomer door tot en met
29 augustus. Galerie en beeldentuin Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg is iedere zaterdag en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur
of op afspraak via 0297-364400 of
info@galerie-sous-terre.nl.

Dorcas klaar voor de zomer!
Aalsmeer - Naast een grote keur
van artikelen die altijd in de Dorcaswinkel te vinden is heeft de winkel
nu weer een hoek ingericht voor allerhande zomerartikelen voor in de
tuin, op de boot, tijdens de vakantie en natuurlijk voor allerlei buitenactiviteiten. Want in deze tijd is er
natuurlijk weer volop belangstelling voor tuinmeubelen en kussens,
picknickmanden, kampeerartikelen,
zwemvesten, zwembandjes, maar
ook rollerskates, spelletjes en speelgoed en natuurlijk een goed boek
om eens lekker te ontspannen. Er
zijn in de winkel steeds weer andere artikelen te vinden, dat komt natuurlijke omdat de spullen worden
ingebracht door mensen die er zelf
niets meer mee doen, of erop uitgekeken zijn geraakt. Op deze manier hoeven spullen niet te worden
weggegooid, maar worden ze een
tweede leven gegund, want er is altijd wel iemand anders blij mee en
met het geld dat het opbrengt wordt
goed werk gedaan. In afwachting
van de beslissing van OSA met betrekking op het project “Hulp aan
(aids)wezen in Ethiopië”, wordt met
de opbrengst momenteel een aantal wat kleinere projecten gesteund,
zoals de zomerkamp trainingen in
Roemenië. Op de Dorcascamping
in Roemenië worden er elk jaar zomerkampen voor kansarme kinderen georganiseerd. Tijdens deze
Dorcas zomerkampen genieten de
kinderen van gezond eten en een
uitgebreid recreatieprogramma. Zo
kunnen ze samen met de kinderen van de gasten uit het buitenland spelen en optrekken en zo sa-

men een onvergetelijke en waardevolle tijd beleven. Ook steunt Dorcas een ontwikkelingsproject voor
kinderen en tieners in Bosnië, genaamd ‘Protect Me’. De doelgroep
van dit project zijn 170 arme kinderen en tieners van verschillende nationaliteiten, die speciale zorg nodig
hebben, ongeveer 60% van hen zijn
meisjes. Zij wonen in een opvangcentrum of komen hier voor dagopvang. Daar ontvangen de kinderen
algemeen onderwijs en daarnaast
specifieke praktijkcursussen en zij
worden betrokken bij de verkoop
van de producten die ze gemaakt
hebben. De lokale overheid steunt
dit project door ruimte beschikbaar
te stellen en studenten worden ingezet als vrijwilligers voor het geven van cursussen. Tevens verleent Dorcas hulp aan arme mensen
met een verstandelijke handicap in
Egypte. Géén werk, géén woning,
géén recht van bestaan. In Egypte
is dat vaak de harde werkelijkheid
voor mensen met een verstandelijke handicap. Samen met de lokale
partners zorgt Dorcas voor opvangcentra (dagopvang) voor arme verstandelijk gehandicapten. Programma’s worden ontwikkeld om de families actief bij de centra te betrekken, maar ook de integratie van gehandicapten in de samenleving zal
de nodige aandacht krijgen.
De Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg 173 is geopend op dinsdag,
donderdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur en telefonisch bereikbaar via 0297-361043. Tijdens de
openingstijden kunnen ook spullen
ingebracht worden.

Blokfluitcursus bij Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie geeft nu al 8 jaar blokfluitles.
Dit seizoen volgden acht jongens en
meisjes uit de Haarlemmermeer de
beginnerscursus.
De gevorderde cursus werd ook
door totaal acht jongens en meisjes
gevolgd. Zowel de beginners- als de
gevorderde cursus is bij de kinderen
een groot succes. Ook volgend seizoen gaat Drumfanfare Melomanie
weer van start met het geven blokfluitlessen voor beginners en gevorderden. De lessen worden gegeven
aan jongens en meisjes vanaf groep
4. De lessen duren 30 minuten en
worden op woensdagmiddag door
een erkend muziekdocent gegeven.
De locatie is dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Tijdens deze
cursus leren de kinderen de basis

van de muziek. Lijkt het je leuk om
samen met nog drie of vier kinderen
de blokfluitlessen te volgen? Geef
je dan snel op, want er zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus start in
de tweede week van september en
duurt tot eind juni.
Eind van het seizoen laten de leerlingen tijdens een voorspeelavond
aan familie, vrienden en bekende
zien en horen wat zij dat jaar geleerd hebben. Deze avond wordt
ook gegeven in Dorpshuis. Dit jaar
is de voorspeelavond op maandag 14 juni vanaf 19.15 uur in De
Reede. De zaal is vanaf 19.00 uur
open voor publiek. Informatie en/
of opgeven voor de blokfluitlessen kan bij mevrouw K. van der
Luit, tel. 0297-328385 of mail naar
drumfanfaremelomanie@quicknet.nl.

Zaterdag weer landelijke
cactus- en vetplantendag

3 Oplaadpunten voor
OV-chipkaart in Aalsmeer
Aalsmeer - De strippenkaart wordt
vanaf vandaag 3 juni niet meer in het
openbaar vervoer geaccepteerd. Dit
betekent dat iedereen op een OVchipkaart moet reizen. Ook abonnementhouders. Reizigers met een
abonnement dat per 28 mei verloopt
kunnen alleen bij een OV-chipkaart
oplaadpunt een abonnement op een
persoonlijke OV-chipkaart laden. De
abonnementen zijn verkrijgbaar als
week- of maandvariant.
Reizigers met een papieren abonnement kunnen deze blijven gebruiken tot de einddatum van het abonnement. Uitleg over het opladen van
een sterabonnement op een persoonlijke OV-chipkaart wordt gegeven bij een OV-chipkaart oplaadautomaat en is te vinden via www.connexxion.nl. Naast het opladen van
een abonnement adviseert Con-

nexxion haar reizigers ook om saldo te laden op de persoonlijke OVchipkaart, of te kiezen voor automatisch opladen. Dit in verband met
het reizen buiten het abonnementsgebied, waarbij automatisch op saldo gereisd wordt. Met een negatief
saldo mogen ook abonnementhouders op een abonnement niet inchecken.
Reizigers met een abonnement geladen op de OV-chipkaart moeten
altijd in- en uitchecken, ook bij het
overstappen. Net zoals reizigers die
op saldo reizen dit al doen. Een niet
ingecheckte OV-chipkaart is geen
geldig vervoerbewijs. OV-chipkaart
oplaadpunten zijn in Aalsmeer te
vinden bij C1000 Koster in de Ophelialaan, Annemieke’s Kramerie
aan de Machineweg en Tabaksshop
Petra in de Zijdstraat.

Kudelstaart - Op zaterdag 5 juni wordt net als voorgaande jaren
de landelijke cactus en vetplantendag gehouden. Deze dag wordt
mede georganiseerd door de afdeling Amsterdam en omstreken, onder andere door vertegenwoordigers uit Aalsmeer, Uithoorn en Vinkeveen. Cactuskwekerij Ubink stelt
voor dit doel ruimte en andere faciliteiten beschikbaar. Het parkeren
en de entree is gratis, net als de koffie en thee. Op deze dag zullen liefhebbers en kwekers uit binnen- en
buitenland planten tonen en voor
de verkoop aanbieden. Verschillende afdelingen van de landelijke vereniging Succulenta zijn met kramen
aanwezig om voorlichting te geven
en vragen te beantwoorden. Vorige

jaren trok deze dag meer dan duizend bezoekers en met de toenemende bekendheid neemt het aantal bezoekers ook nog steeds toe.
Naast de centrale hal met een 150
meter aan kramen staan de kassen van de cactuskwekerij open
voor bezoek. Alleen dat laatste is al
een unieke ervaring. Kinderen zijn
van harte welkom en ook voor hen
is er genoeg te zien, waarmee deze dag ook als familie uitje heel geschikt is. De dag wordt gehouden
op zaterdag 5 juni van 9.00 tot 16.00
uur bij handelskwekerij Ubink aan
de Mijnsherenweg 20. Meer informatie over de dag is te vinden op
www.cactusinfo.nl, waar ook algemene informatie over cactussen en
vetplanten te vinden is.
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Eric en Mark winnaars van
koppeltijdrit STG VZOD

Ook meisjes en vrouwen aan start

Traditionele wielerronde
kent vol programma!
Rijsenhout - Een vast onderdeel
van de Feestweek Rijsenhout is
de wielerronde van Rijsenhout en
ook dit jaar zal dit het geval zijn en
wel op donderdag 10 juni. Het wielercomité onder leiding van Willem van Dongen heeft er weer alles aan gedaan om de wielerliefhebbers uit de wijde omtrek helemaal
naar de zin te maken. Er wordt dit
jaar wel wat vroeger van start gegaan en dat heeft te maken met de
uitbreiding van het aantal wedstrijden. De Amateurs B en Elite en Belofte renners zullen zoals gewoonlijk van start gaan. Nieuw in het programma is de wedstrijd voor Junioren vrouwen en Nieuwelingen meisjes. In samenwerking met de diverse
scholen is het comité er ook in geslaagd De Rabobank Dikke Banden
Race te handhaven. De Rabobank
Dikke Bandenrace voor kinderen tot
16 jaar begint om 15.00 uur en er
zijn dit jaar ook weer drie leeftijdsklassen voor jongens en meisjes. Zij
rijden op hun eigen fietsen en de organisatie zorgt er voor dat er valhelmen en rugnummers zijn. Ook dit
jaar zal de strijd om de bekers en
bloemen weer hevig losbarsten.
Nieuw in het wielerprogramma is
het onderdeel Junioren vrouwen
en Nieuwelingen meisjes. Zij gaan
om 16.30 uur van start voor hun afstand van 40 kilometer en zij zullen
proberen het parcours Verremeer,
Drakenstraat, Blauwe Beugelstraat,
Boeierstraat met een lengte van
1.240 meter zo snel mogelijk te rijden. Kanshebbers op deze zege zijn
onder andere de dochters van in de
regio bekende wielrenners als Romy
Adegeest uit Woerden en Riejanne
Markus uit Amstelveen.
Amateurs, Elite en Beloften
Een zeer aantrekkelijk schouwspel
is altijd de strijd bij de Amateurs
B. De belangstelling voor deze ca-

tegorie is ook dit jaar weer bijzonder groot en ook zij gaan voor de
afstand van 40 kilometer. Het is en
blijft moeilijk voor deze categorie
een voorspelling voor de podiumplaatsen te doen maar tot de kanshebbers behoren zeker mannen als:
Ruud Duijvenvoorden uit Noordwijkerhout (vorig jaar tweede), Ton van
Eijk uit Hillegom (vorig jaar achtste),
Marcel Hoffman uit Hoofddorp (vorig jaar negende), Bas van Werven
uit Rotterdam (vorig jaar zevende)
en Ferry Nat uit Purmerend (vorig
jaar zeventiende). De Elite en Belofterenners gaan om 19.15 uur van
start voor hun afstand van 80 kilometer. Dit betekent 65 rondes voor
zowel renners als voor- en achter
auto’s en de strijd zal ook nu weer
ongemeen spannend zijn. Niels Pieters wist vorig jaar Nico Vuurens uit
het Zuid-Hollandse Meerkerk nipt te
verslaan in de eindsprint en hij staat
ook nu weer aan de start en zal alles
in het werk stellen om dit te herhalen. Overige favorieten voor het podium zijn: Jorne Videler uit Amstelveen (vorig jaar derde), Kees Jeroen
Kers uit Amstelveen (vorig jaar vijfde) en Bob Jonkheer uit Lisse (vorig jaar achtste). Om alles goed en
veilig te kunnen organiseren wordt
ook dit jaar weer verzocht om het
parcours vrij te houden en de auto’s elders te parkeren. Het parcours
wordt om circa 14.30 uur afgesloten en zal om circa 21.30 uur weer
vrijgegeven worden. Omwonenden
worden tevens verzocht om de huisdieren aangelijnd of binnen te houden om een sportieve, fijne en bovenal veilige wielerronde te garanderen met de medewerking van alle sponsors, de vrijwilligers van de
EHBO, de gemeente Haarlemmermeer, de politie Kennemerland, de
Feestweekcommissie en uiteraard
de KNWU en HSC De Bataaf en alle vrijwilligers.

Ritmische gymnastiek:

SV Omnia plaatst zich op
A-niveau voor finale
Aalsmeer - Zondag 30 mei stond
de tweede plaatsingswedstrijd categorie 3A ritmische gymnastiek, deze keer georganiseerd door SVOD
uit Deventer, op het programma.
Het was een sterk deelnemersveld
en als eerste van de twee SV Omnia kandidaten mocht Melissa Lagerburg haar kunsten laten zien met
haar hoepeloefening. Deze heeft ze
mooi uitgevoerd, met helaas wat
kleine foutjes. De score was er naar:
13,875. Hierna was het de beurt aan
Britt. Zij haalde helaas niet haar niveau van de training en scoorde
12,650. Beide dames mochten ook
hun oefening laten zien met het vijf
meter lange lint. Hierin waren zij
gelijkgestemd en behaalden exact
dezelfde punten: 12,625. Omdat er
een flink aantal categorieën afgelopen zondag een wedstrijd in Deventer hadden, was er helaas geen tijd
meer om het derde onderdeel knotsen in het programma in te passen.
Dit is echter wel een onderdeel op
de Nederlandse Kampioenschappen van 19 en 20 juni in Sporthallen
Zuid Amsterdam. Bij de punten van
deze tweede plaatsingswedstrijd
worden de behaalde punten opge-

teld van de eerste plaatsingswedstrijd. Helaas was het totaal van Britt
net te kort en is ze niet bij de eerste tien geplaatst. Maar voor Omnia
mag Melissa wel acte de présence
geven! Zij heeft zich geplaatst voor
het Nederlands Kampioenschap!
In de middag was het tijd voor de
duo’s van categorie 3A. Er zijn 12
duo’s die zich hadden ingeschreven
voor dit onderdeel. Britt en Melissa
vormen al een aantal jaar een prima
en succesvol duo, dus de verwachting was erg hoog. Het resultaat was
echter niet zoals gehoopt en in de
trainingen gaat het absoluut veel
beter! Britt en Melissa werden elfde
met een score van 8.450. Maar ook
nu worden de scores van de eerste
en de tweede plaatsingswedstrijd
opgeteld, en door het goede resultaat van de vorige keer is hun totale
score precies genoeg voor de tiende plaats! De eerste tien duo’s mogen ook weer door naar het NK, dus
voor dit onderdeel is het duo geplaatst! Samen met de NK plaatsing
van de groepsoefening van vorige
week, is het een geweldig resultaat
van de Omnia gymnastes! Informatie: www.svomnia.nl.

NK halve triatlon Nieuwkoop

Multi Annika Fangmann
debuteert met vierde plek

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Jan de Koning (trainer/
coach), Koen Geukes, Rutger Brussen, Steijn Heijerman, Jurgen Korver, Chris
v.d. Keemel, Karim Lakdim; Koen van Ederen, Marten Baarse, Sten Piet, Lars
Noordam, Xander Dols, Melle Heil (aanvoerder) en Stef Korenwinder.

Jong Aalsmeer United D1 haalt
kampioenschap binnen!
Aalsmeer - In het eerste seizoen
na de oprichting van fusieclub Jong
Aalsmeer United, voortgekomen uit
een samenwerkingsverband tussen VV Aalsmeer en RKAV, heeft
de D1 als eerste selectieteam ooit
een kampioenschap binnengehaald! In een poule met onder andere RKDES, Legmeervogels en Amstelveen/Heemraad bleken de jonge Aalsmeerders het sterkst. Waar
in de eerste helft van de competitie

nog twee keer werd verloren en een
wedstrijd in gelijk spel eindigde, vielen er in de tweede helft alleen maar
zeges te noteren. Een uitstekende
prestatie van een erg jonge groep
met maar liefst tien eerstejaars Dpupillen, die dus komend seizoen
ook nog in dezelfde leeftijdscategorie blijven spelen.
De verwachtingen voor het komend
seizoen zijn daardoor nu al hoog gespannen!

Koningsverschieting bij Target
Kudelstaart - Donderdag 27 mei is
bij handboogvereniging Target de
jaarlijkse wedstrijd geschoten om
de hoogste plek in de vereniging.
Tijdens deze wedstrijd over 28 pijlen wordt bepaald wie zich het komende jaar koning of koningin van
de vereniging mag noemen.
In de barebow-klasse waarin er geschoten wordt zonder vizier werd
Robert v/d Meulen winnaar. Robert
heeft zich gespecialiseerd in deze
klasse en zag zijn inzet en enthousiasme beloond. In de compound

klasse, wat juist het tegenovergestelde is van de barebow, met vizier
en stabilisatoren, werd Koos Koek
winnaar. Bij de dames in de recurveklasse, de meest geschoten discipline, was er ook sprake van een verrassing. Marleen v/d Goes mag zich
het komende jaar koningin noemen.
Bij de heren recurve was Frank de
Haan winnaar en mag zichzelf koning noemen.
In de jeugdklasse recurve werd Max
Jongkind tot prins benoemd voor
het komende jaar.

Achterste rij: Prins Max Jongkind en Compoundkoning Koos Koek. Staand van
links naar rechts: Barebowkoning Robert v/d Meulen, Recurvekoning Frank de
Haan en Recurvekoningin Marleen v/d Goes.

Aalsmeer - Het ZSC Oceanus/Multi
Supplies Triathlon Team was afgelopen zondag bij het Nederlands kampioenschap halve triatlon in Nieuwkoop met zeven leden aan de start
goed vertegenwoordigd. Sander
Berk en Annika Fangmann werden
allebei vierde op het NK. Voor Fangmann, die debuteerde op de halve
afstand, betekende de Nederlandse
titel in haar categorie. Het weer was
niet bepaald uitnodigend voor een
triatlon over 3 kilometer zwemmen,
80 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen, maar toch stonden ruim
250 deelnemers aan de start van de
halve van Nieuwkoop. Door de zware regenval op de fiets moest een
groot aantal deelnemers de wedstrijd al eerder staken. De triatleten
van het Multi Triathlon Team waren
alle zeven dappere strijders tegen
de wind en de regen. Tijdens het
zwemonderdeel in de Nieuwkoopse Plassen hadden de deelnemers
daar nog weinig last van. Multi Sander Berk, die net twee weken terug
is uit Zuid-Afrika waar hij in de winter verblijft, kwam na 34:33 minuten met twee andere koplopers uit
het water. Op de fiets kon Berk lang
bij de twee andere mannen blijven,
maar toen de wind in de Nieuwkoopse polder echt op stak werd
hij van de kop af geblazen. Met de
regen erbij werd het niet veel beter. Hij moest vier en een halve minuut toegeven op de kop. Als vierde
begon Berk aan het looponderdeel,
hij lag nog even derde, maar hij finishte uiteindelijk na 3:58:28 minuten als vierde bij de heren. Annika
Fangmann maakte in Nieuwkoop
haar debuut op de halve triatlon. Finishen was daarom haar belangrijkste doel, en dat deed ze bijzonder goed. Het zwemmen was voor
de Multi-triatlete uit De Hoef geen
probleem. Ze kwam als tweede dame uit het water. Op de fiets maakte
vooral de harde wind het zwaar voor
haar. De regen vond ze ook vervelend, maar van het vallende water ging ze niet langzamer fietsen.
Tijdens het lopen kon ze ook lang
op tempo blijven lopen. De laatste
vier kilometer werd het wel zwaar.
Toen ze na 4:50:43 uur over de finish kwam, was ze vooral erg blij dat
het eind gehaald had. Ze finishte bij
de dames als vierde overall, waardoor ze in haar leeftijdscategorie
onder de 23 jaar Nederlands kampioene werd. Niet slecht voor een debutante. Bij Frans van Heteren liep
de wedstrijd niet zoals hij wilde. Bij
het zwemmen miste hij al de goede
groep en op de fiets kwam hij niet in
een lekker tempo. Hij liep de triatlon
uit in 4:17:52 uur, waarmee hij 21ste
werd. In zijn leeftijdscategorie Heren 40 betekende dat nog een vijf-

de plek. Ook bij Corné Klein ging het
niet helemaal lekker. Hij finishte anderhalve minuut achter teamgenoot
Van Heteren. De Kwakelaar liep zijn
halve triatlon, ook met het oog op
komende wedstrijden, rustig uit en
eindigde op de 23ste plaats. Jan van
Heteren vond het terecht een zware
wedstrijd in Nieuwkoop. Hij finishte
de triatlon van Nieuwkoop ondanks
het slechte weer wel in 4:37:38 als
53ste overall en 8ste in zijn categorie Heren 45. Jeroen Hijstek uit
Nieuw-Vennep finishte tevreden na
4.49.51 uur als 86ste overall en 6e
bij de Heren 50. Diana Gorter uit
Amstelveen had zich na slechte ervaring met het onstuimige weer in
Nieuwkoop goed gekleed. Op alle
onderdelen was ze dit keer sneller
dan vorig jaar. Ze finishte in 5:04:55
uur, een verbetering van haar eigen
tijd met 28 minuten. Gorter eindigde
als twaalfde dame. Bij de trio-teams
was er ook Multi-succes. Het Multiteam met zwemmer Arjan Bellaart,
fietser Henk van Laar en loper Paul
Zirkzee legde de halve triatlon als
snelste team af in 4:05:06 uur. Multi Pieter van der Meer behaalde de
derde plek met een gelegenheidsteam uit Nieuwkoop.

Aalsmeer - De tweede tijdrit van
schaatstrainingsgroep VZOD bestond uit twee onderdelen. Eerst 1
kilometer individueel gevolgd door
een ronde van 8,6 kilometer met
koppels. Dit keer waren er niet zoveel deelnemers, maar wel veel
wielrenners van andere clubs op het
parcours. Echt hinder hadden de rijders hier niet van. Kelvin Kaslander had dit keer geen last van lekke banden en reed zijn eerste officiële tijdrit uit. De 1 kilometer ging
met een gemiddelde van ruim 33 kilometer per uur en bij de koppeltijdrit met Edwin Eveleens, ook een debutant, eindigden zij net achter het
duo Ria Bosman, Martin Zuiver. Een
ander opvallend stel vormde Eline
v/d Zwaard en Wouter ten Wolde.
Wouter reed een ijzersterke kilometer door de derde tijd te rijden, net
achter Jordy Buskermolen en Mark
van der Broek. Eline was op de kortste afstand de snelste bij de dames
met een gemiddelde snelheid van
bijna 40 kilometer per uur. Samen
reden ze ook een behoorlijke koppeltijdrit door net achter Kick Spaargaren en Jojanneke Kort op de vijfde plaats te eindigen. De jeugdige
Bart Straathof en Stijn Brommer deden het ook uitstekend en haalden
met een gemiddelde van 40 kilometer per uur een knappe derde plaats.
Jan-Willem Hansen en Jordy Bus-

kermolen reden een tikkeltje sneller, maar net niet hard genoeg om
Erik Aarsen en Mark van der Broek
te verslaan.
Erik gaf na afloop aan nog nooit zo
snel het rondje afgelegd te hebben
als op deze avond. Mark was weer in
goede doen en nam hem op sleeptouw naar de eerste plaats. De volgende tijdrit zal verreden worden op
donderdag 17 juni en gaat dan over
twee ronden. Voor uitslagen, foto’s
en klassementen kun je kijken op
www.stgvzod.nl.

Poel’s Eye in het Dorpshuis

Geen oranjekoorts, maar
dartskoorts in Kudelstaart
Kudelstaart - In Nederland schijnt
een oranjekoorts aan het ontluiken
te zijn. Het WK voetbal in Zuid Afrika werpt zijn oranje schaduw alvast
vooruit. In Kudelstaart en verre omgeving is echter nog geen vlaggetje
te bekennen. Afgelopen vrijdag was
er namelijk een activiteit die heel
Kudelstaart in de ban hield: Een
dartavond van de Poel’s Eye in het
Dorpshuis. Niet de opstelling van
het Nederland elftal, maar de winnaars van de vijf (!) ronden waren
van belang. Drie ronden bij de heren, twee bij de dames. De formule van de Poel’s Eye zijn er namelijk
op gericht iedereen zoveel mogelijk
te laten darten (minimaal vijf wedstrijden per persoon) op eigen niveau. Daan Broekhuizen hield zich
niet bezig met deze problematiek of
de keuze van Bert van Marwijk. Na
een dartstop van bijna een jaar besloot hij de dartpijlen weer ter hand
te nemen. En niet zonder succes.
Na een keurig rijtje overwinningen
stond hij zelfs in de finale. Van de
winnaarronde wel te verstaan. Tegen de kampioen van het vorig én
het huidig jaar wist hij een 3- 1 achterstand nog wel gelijk te trekken,
maar de overwinning ging uiteindelijk naar Danny Zorn. In de Scone ronde (tussenronde) maakte Kilian Broeren zich niet druk over de
instabiele jabulani (de nieuwe bal

van het WK voetbal), maar over de
perfecte vlucht van zijn eigen pijltjes. En perfect vlogen ze richting de
triples en de dubbels, waardoor hij
uiteindelijk de finale won ten koste van Christopher Brouwer. De E
ronde (verliezerronde) is de rumoerigste ronde van de Poel’s Eye. Niet
omdat men op een vuvuzela (de traditionele toeter van het gastland van
het WK) aan het blazen was, maar
omdat de gezelligheid hier de boventoon voert. Asam Mian wist zich
tussen alle leut en gezelligheid het
beste staande te houden. Ilona Bak
werd verdiend tweede.
Nancy Kapitein hield zich niet bezig
met de buitenspelregel op het nakende WK (wat zij natuurlijk heus
wel begrijpt), maar hield zich succesvol bezig met het buitenspel zetten van de overige dames. Chantal
Wijfje deed dat een treetje lager in
de E(xtra) ronde. Bianca los (winnaarronde) en Henny Taal (E ronde)
werden tweede. De finalisten van elke ronde kregen hun welverdiende
prijs. De volgende speelavond is volgende week vrijdag 11 juni. Het is
de laatste speelavond van het seizoen, met aansluitend de prijsuitreiking van het seizoen. Uiteraard is iedereen, ook nieuwelingen, van harte welkom. De inschrijving sluit om
19.45 uur, deelname kost drie euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Winnaar en kampioen Danny (links) met finalist Daan.

Annika Fangmann werd vierde dame
in haar eerste halve triatlon.
Foto: Pieter van der Meer.

Clubkampioenschappen
voor jeugd bij All Out
Aalsmeer - Op zondag 6 juni
gaan de clubkampioenschappen voor de jeugd van All Out
van start.
Verwacht wordt dat er net als vorig jaar weer behoorlijk gestreden
gaat worden om de eerste plaatsen.
Er hebben zich dit jaar 150 jongens
en meisjes ingeschreven. Dit is een
absoluut recordaantal. Het is tevens
het bewijs dat deze tenniskampioenschappen onder de jeugd enorm
leeft. Ook dit jaar worden de spelers niet op leeftijd, maar op sterkte ingedeeld.
Dit heeft als voordeel dat de deelnemers altijd spelen tegen spelers van
vergelijkbaar niveau. Daarbij kan de
leeftijd uiteraard nog wel eens verschillen. Ook dit jaar organiseert
All Out weer de kampioenschappen voor de allerjongsten, de mini’s. Zondag 6 juni vinden de voorwedstrijden voor de mini’s plaats.
De wedstrijden in de diverse poules

zullen doordeweeks gespeeld worden tussen 16.00 en 18.00 uur en in
het weekend verspreid over de hele dag. Een wedstrijd zal 1 uur duren
behalve voor de spelers in poule A.
Dit zijn spelers die al een behoorlijke
ranking hebben. Zij spelen een gewone wedstrijd (2 gewonnen sets).

Vrij bridgen bij
Onder Ons
Aalsmeer - Elke woensdagavond
organiseert bridgevereniging Onder Ons vrij bridgen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Omdat er om
20.00 uur wordt begonnen, wordt
gevraagd om 19.50 uur aanwezig te
zijn in verband met de inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per paar. Met een beetje geluk
gaat u ook nog met een klein prijsje naar huis.
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P.V. De Telegraaf

Handbal

026 Blijft concurrentie voor
Aalsmeer - In het afgelopen weekend zijn de twee vluchten Strombeek en Orleans gevlogen. Beide
vluchten werden gewonnen door
specialisten op deze disciplines. De
vitessevlucht Strombeek werd een
prooi voor Gerard en Lies v.d. Bergen. Met hun jaarling, de 026, vlogen ze de complete concurrentie
naar huis. Op de vitessevluchten is
deze duif een echte topper. De Japanners schijnen al een bod gedaan
te hebben! De vlucht Orleans, een
eendaagse fond, is toch weer een
ander verhaal. De Comb. van Ackooy behoort al enkele jaren bij de
grote mannen op deze vluchten.
Wilde het op het korte werk nog niet
helemaal zoals ze hoopte, bij de eerste echte fondvlucht stonden ze er
weer. De auto ging helaas aan hun
neus voorbij, maar er komen nog
kansen genoeg. De uitslagen:
Strombeek: 1. G. v.d. Bergen. 2. C.
v. Vliet. 3. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 4. D. Baars. 5. Th. v.d. Wie. 6. J.

v. Dijk. 7. Comb. Wiersma en Zn. 8.
Comb. v. Ackooy. 9. M. de Block. 10.
A. v.d. Wie. 11. J. Vijfhuizen. 12. H.
Spaargaren. 13. J. v. Duren. 14. J. en
P. Spook. 15. J. Kluinhaar en dr. 16.
P. v.d. Meyden. 17. J. v. Ackooy.
Orleans: 1. Comb. v. Ackooy. 2. M.
de Block. 3. Comb. v. Leeuwen/v.
Grieken. 4. Comb. Wiersma en Zn. 5.
J. v. Dijk. 6. J. v. Duren. 7. P. v.d. Meyden. 8. A. Kok. 9. J. en P. Spook. 10.
J. Vijfhuizen. 11. J. Kluinhaar en dr.
12. C. v. Vliet.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
4661 pnt
2. A.A. Sloopwerken
4592 pnt
3. Lasbedrijf v. Vliet
4540 pnt
4. Oerlemans Confectie
4362 pnt
Aankomend weekend is de eerste
overnachtvlucht.
Voor de kanshebbers wacht weer
een spannende en rusteloze nacht,
met misschien wel weer duiven
die midden in de nacht arriveren.
Ook wordt de midfondvlucht vanuit
Breuil le Vert vervlogen.

Schaaktoernooi zuv-zuv

Afsluiting seizoen AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 28
mei was de laatste AAS avond van
het seizoen. Naast de ledenvergadering stond het Zeven uit Vijf toernooi op het programma, afgekort tot
zuv-zuv. Daarbij krijgen beide spelers vijf minuten en moeten daarin
een best of seven afronden; diegene die eerst vier punten scoort wint,
wanneer een vlag valt zijn de overige partijen voor die speler verloren.
Het kan dus 3,5-3,5 worden, maar
dat komt in deze spectaculaire variant weinig voor. De strijd tussen
de beste spelers Ben de Leur en AJ
Keessen stond al vrij vroeg in het
toernooi op het programma. De spelers waren nog niet helemaal opgewarmd en dat bleek wel in de kwaliteit van de partijen. AJ kon hier nog

het beste mee omgaan en kwam
vroeg op voorsprong. Ben kwam
nog terug in de vierde partij maar
de partij erop besliste AJ de match.
AJ en Ben wonnen de rest van hun
matches ook, waardoor ze eerste en
tweede werden. De strijd om de derde plaats ging tussen Henk Noordhoek en Bob Feis. Ook deze strijd
werd in het onderlinge duel beslist.
Hier was de strijd spannender maar
de sterkere speler kwam ook hier
boven drijven. In de laatste seconden besliste Henk de match in zijn
voordeel. Henk van Leeuwen bezette de vijfde plaats, hij versloeg John
van der Hoeven om beslag te leggen
op deze plek.
Informatie: Tel. 0297-324459 of 0297268954 of www.aas.leisb.org.

Heren FIQAS nemen deel
aan Cupwinners Cup

De selectie van VZOD promoveert door kampioenschap naar de derde klasse.

Veldkorfbal

Eenvoudige winst voor VZOD
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd er weer gekorfbald op het
sportpark aan de Wim Kandreef.
De dag begon met een fel zonnetje
aan de hemel, maar aan het begin
van de wedstrijd was het weer helemaal omgeslagen. Wolkenvelden
hingen boven het VZOD-complex
en het leek erop dat het elk moment
zou gaan regenen. Eerder op de dag
waren de E3 en de F2 van VZOD al
gehuldigd als kampioen en later die
middag stond dat het eerste en derde seniorenteam ook te wachten.
Een spatje regen zou de feeststemming dus niet kunnen drukken. Het
elftal van Klaas Bosman moest het
dit keer opnemen tegen ESDO uit
Kockengen.
VZOD/v.d. Boon was twee weken
geleden al onverwachts kampioen
geworden door verlies van concurrent Atlantis uit Mijdrecht. Dat betekende dat er niets op het spel
stond voor VZOD en dat er dus vrijuit gekorfbald kon worden. VZOD
begon scherp aan de wedstrijd en
dat resulteerde in een flink aantal
doelpunten. Door het kwaliteitsverschil tussen ‘blauw-zwarten’ uit Kudelstaart en de tegenstanders uit
Kockengen stond er dan ook een

flinke tussenstand op het scorebord: 9-1. Het tweede bedrijf van de
wedstrijd was een eenzijdige wedstrijd waar VZOD/v.d. Boon vooral
de betere ploeg was maar toch niet
verder kon uitlopen op ESDO. Omdat er ook geen doelpunten vielen
aan de andere kant bleef het verschil even groot. En leek VZOD het
wel welletjes te vinden. Bij een 136 stand in het voordeel van VZOD
floot de scheidsrechter de wedstrijd
af. Maurice Klop speelde zijn laatste
thuiswedstrijd en werd met een publiekswissel bedankt voor zijn inzet
van de afgelopen jaren. Aankomende zaterdag moet VZOD/v.d. Boon
aantreden tegen en in Amsterdam.
Het tweede seniorenteam en de A1
van VZOD zijn allebei nog in de race
om het kampioenschap. Dit kan alleen gebeuren als hun naaste concurrenten, Atlantis uit Mijdrecht en
Luno uit Linschoten, punten laten
liggen. Het tweede team moet uit tegen Thor in Harmelen om 14.00 uur.
De A1 moet het om 12.45 uur opnemen tegen concurrent Luno, uit in
Linschoten.
Voor beide een spannende dag nog
waar nog twee kampioenschappen
binnen gehaald kunnen worden!

Aalsmeer - De competitie bij de heren in de eredivisie is afgelopen en
de mannen van Kras/Volendam zijn
de nieuwe kampioen van Nederland
geworden: in twee finale-wedstrijden versloegen ze Pals Groep/E&O.
Het houdt in dat zij komend seizoen
in ieder geval Europacup gaan spelen. Omdat de Volendammers ook
de NHV beker wisten te winnen, betekent dit voor de mannen van FIQAS Aalsmeer dat zij – als verliezend bekerfinalist – mogen deelnemen aan de Europese Cupwinners
Cup. De loting hiervoor is volgende maand.
Nieuwe teammanager
Onlangs heeft oud-dames 1 speelster Lorraine Schouten laten weten
dat zij volgend seizoen de taak van
Teammanager bij de Damesselectie
op zich wil gaan nemen. Ze zal de
taken van Jorinde Zaal overnemen,
die dit 4 jaar enthousiast heeft gedaan. FIQAS Aalsmeer is erg blij dat
Lorraine deze functie wil gaan vervullen. En voor wie haar (nog) niet
kent: Lorraine is 35 jaar en woont in
De Kwakel met haar man en twee
dochters (Jenna van 4 en Lika van
2 jaar). Ze werkt als Projectleider bij
de hoofdsponsor FIQAS, is al 23 jaar
lid van de vereniging, maar speelt al
ruim 28 jaar handbal. Ze is begonnen als keepster maar toen ze op
haar 12e verhuisde naar Aalsmeer

en als linkshandige het trainingsveld
op kwam lopen, werd ze al gauw als
speelster in de rechterhoek gezet.
Na de jeugd stroomde Lorraine door
naar de dames met als hoogtepunt
de promotie van dames 1 naar de
eredivisie. Helaas moest ze stoppen
met handbal op het hoogste niveau
toen ze haar kruisband afscheurde: na een kruisbandreconstructie,
twee zwangerschappen en blijvende knieklachten, besloot ze uiteindelijk om het rustiger aan te doen
en zette een nieuw recreatieteam
op: Dames 4. Hierin speelt Lorraine nu alweer 2 jaar en komend seizoen gaat dit team voor het kampioenschap! En wat betreft haar nieuwe functie, daarover zegt ze: “Ik heb
er ontzettend veel zin in!”
Jeugdteams in bekerfinale
Een tweetal jeugdteams van FIQAS
Aalsmeer heeft zich geplaatst voor
de finalewedstrijden om de NHV
beker. Deze worden aanstaande
zondag 6 juni gespeeld in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. De
jongens B1 spelen om 11.00 uur hun
finale tegen Fulmen/Fidelitas en om
14.30 staan de jongens C1 van FIQAS Aalsmeer tegenover de C1 van
GOconnectIT/Fortissimo. Op het
spel staat de Cup met Grote Oren.
De jongens kunnen wel wat aanmoedigingen gebruiken, dus mis
het niet!

De jongens B1 spelen zondag de finalewedstrijd voor de NHV beker.
Foto: Don Ran.

Handbal

Jeffrey Boomhouwer is
geselecteerd voor Oranje
RKAV dameselftal op zoek
naar nieuwe speelsters
Aalsmeer - Vorig seizoen zijn de
RKAV dames glansrijk en ongeslagen kampioen geworden in de vijfde klasse en dit seizoen speelden
ze daardoor in de vierde klasse.
Hierin konden ze leuk meedraaien,
maar helaas door de krappe selectie
(precies 11 dames) hebben ze een
aantal keer onnodig punten verloren. Het is helaas ook enkele keren voorgekomen, dat ze maar met
negen speelsters aan een wedstrijd
moesten beginnen. Het voetbalseizoen is nu teneinde en helaas hebben twee speelsters aangegeven om
te stoppen met voetballen, waardoor de krappe selectie van precies 11, nu maar 9 speelsters overhoudt. Het zou zonde zijn als na 38
jaar het doekt valt voor damesvoetbal bij RKAV. De dames zijn daardoor naarstig op zoek naar completering en uitbreiding van de selectie. Het is een jong en gezellig team,
waar gezelligheid hand in hand gaat
met sportieve prestaties. Daarnaast
heeft RKAV een meisjes B-elftal, die
dit seizoen een super seizoen heeft

gedraaid. In de najaarscompetitie
net geen kampioen, maar in de voorjaarscompetitie wisten ze dit kampioenschap wel binnen te halen. Zij
hebben volgend seizoen een krappe selectie van maar 12 speelsters.
Ook zij kunnen nog nieuwe speelsters gebruiken. De dames spelen
hun wedstrijden op zondag en de
meiden B1 spelen op zaterdag. Ben
je tussen de 14 en 16 (voor de MB1)
en 16 jaar of ouder (voor de dames)
en heb je altijd al willen voetballen
of wil je het weer oppakken? Neem
dan contact op met Ingrid Kempers,
tel. 06-22456068.
RKAV 3 sluit seizoen af
In navolging van het dameselftal
van RKAV, die in maart tegen een
Engels dameselftal speelde, gaan
nu de spelers van RKAV 3 het opnemen tegen een Engels elftal en
wel tegen FC Burnaby Arms.
De wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 4 juni vanaf 20.00 uur op het
sportpark aan de Beethovenlaan
120. De toegang is gratis.

Erop uit met de Peddelaers
Aalsmeer - Voor de twintigste keer
organiseerde fietsclub De Peddelaers hun driedaagse fietstrip. Het
doel was dit keer Bodegraven, niet
rechtstreeks natuurlijk, want de dames zijn gewend om elke twee weken een tocht te maken van zo’n
vijftig kilometer. Dus er werd een
mooie route uitgezet. Twee nachten
verbleef de groep in een Tulip Inn
hotel. ’s Avonds genoten de dames
van een heerlijk diner en later vermaakten zij zich met een spelletje

kaart. De volgende dag is de groep
eerst naar Gouda gefietst en heeft
daar rond gewandeld. Het weer zat
De Peddelaers mee, heerlijk zonnig!
De eerste jaren had Jopie de Vries
de leiding van de club en daarna
Tiny van Zijverden. Corrie Kuin fietst
altijd achteraan om de groep in de
gaten te houden en indien nodig
gebruikt ze haar fluit om vervelende
situatie te voorkomen. Zo hopen De
Peddelaers nog jaren door te fietsen
met deze gezellige groep.

Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer-speler Jeffrey Boomhouwer is opgenomen in de voorlopige selectie van
24 spelers van het Nederlands Herenteam die in juni een trainingsstage afwerken, oefenen tegen Duitse
ploegen en daarna twee belangrijke play off wedstrijden tegen Oostenrijk spelen (op 12 en 20 juni) om
een plaats op het WK in Zweden in
2011. De uiteindelijk groep voor de
WK kwalificatie zal voor de reis naar
Oostenrijk terug gebracht worden
tot 16 spelers.

eindelijk resulteerde in een kansloze
38-24 nederlaag. Hierdoor mist het
jonge Oranje van Joop Fiege en Gino Smits helaas het eindtoernooi in
Montenegro. Doelpunten: Nick de
Kuyper 6, Jarn van Gool 4, Jeroen
van den Beucken 3, Jorn Smits 2,
Dario Polman 2, Marijn Sinkeldam 2,
Teun Lemmens 1, Stijn Hoefnagels
1, Dico Coesel 1, Tommie Falke 1 en
Kevin Hooijman 1.
Handballer Jeffrey Boomhouwer, de
trots van Aalsmeer. Foto: Don Ran.

Kevin niet naar EK
De Nederlandse Youth selectie
(voor spelers <18 jaar) speelde in
het Pinksterweekend wedstrijden
om kwalificatie voor het EK. FIQAS
Aalsmeer speler Kevin Hooijman
was ook geselecteerd en reisde mee
naar Slowakije.
Na de winst op Turkije (30-29) en
Letland (30-28) moest de laatste
wedstrijd tegen favoriet en gastland
Slowakije de beslissing brengen
over wie van de twee ploegen zich
zou plaatsen voor de EK <18. Oranje
kon in het eerste deel nog enigszins
volgen, maar miste veel kansen en
zag Slowakije langzaam maar zeker
uitlopen naar een voorsprong van
17-10 in de rust. Dit beeld zette zich
ook in de tweede helft door, wat uit-

Aalsmeer - Voor de 31st maal organiseert midgetgolfclub Aalsmeer op
zondag 6 juni de Open Aalsmeerse kampioenschappen voor leden
van de vereniging en recreanten.
Om 10.00 uur start het circus. Recreanten kunnen aanmelden op de
baan aan de Beethovenlaan 116 of
via 0297-340433. De wedstrijd gaat
over drie omlopen van 18 holes. De
kosten bedragen 4 euro. Prijzen zijn
er voor de beste drie spelers en de
winnaar krijgt een vermelding op de
wisseltrofee.
Recreanten spelen met een lid van
de club, met recreantenstick en di-

to bal. Komt allen en geniet van het
mooie park en het edele golfspel.
Wellicht schuilt er in u een potentiële Nederlandse kampioen! Wegens
deze wedstrijd is de baan op zondag gesloten voor recreatiespelers.
Op vrijdag 4 juni is de baan eveneens gesloten wegens het 45+ toernooi. Dit betreft een FNMB-evenement. Naast leden van de Aalsmeerse club worden uit het gehele land
spelers verwelkomd. Dit evenement
gaat over vier omlopen in twee categorieën. Na dit toernooi, vanaf 15.00
uur, wordt de baan weer voor recreanten opengesteld.

Weer succes Beach Team
Aalsmeer in eredivisie

Negen Omnia springers naar
Nederlands Kampioenschap
Aalsmeer - De allerlaatste wedstrijd om je te kunnen plaatsen voor
het NK Trampolinespringen, heeft
afgelopen zaterdag 29 mei plaatsgevonden. In deze halve finale,
C,D en E klasse, werd alles op alles gezet voor dat ene plaatsje in
Aalsmeer. Onder leiding van Perry
werd gestart met de C Jeugd Meisjes. Daphne heeft haar drie oefeningen keurig uitgesprongen, zij werd
dertiende.
Bij de C Senior Dames twee springers van Omnia. Maaike sprong
haar oefening keurig en eindigde
op een tweede plaats. Viola volgde
haar en ook zij heeft haar uiterste
best gedaan en eindigde op een zevende plaats. Bij de Jeugd D mocht
Ebbie, onder leiding van Mirjam,
haar oefeningen laten zien. Helaas
kwam ze bij haar tweede oefening
niet goed uit en werd zij éénentwintigste. In de categorie Junior/Senior gemengd D deelname door Nikita en Sanne van Vliet. Mooie oefeningen van beide dames wat resulteerde in een zesde plaats voor
Nikita en een dertiende plaats voor
Sanne. In de E instappers gemengd

Midgelgolf kampioenschappen
aanstaande zondag

eindigde Tanja op een 21e en Sam
een 22e plaats. In de E pupillen gemengd E eindigden Sybine op plaats
22, Eliane op plaats 3 en Serena op
plaats 8. In de E jeugd gemengd
wist Aicha plaats 21 te bemachtigen. In de middag stond het synchroon springen op het programma. Er waren nog enkele springers
bijgekomen die zich probeerden te
plaatsen voor het NK. Bij de Jeugd
gemengd D één koppel van Omnia,
Ebbie en Mila en zij wisten op zes
te eindigen.
Bij de E Instappers gemengd de
koppels, Lars met Don en Kalina
met Tanja op de trampoline. Dit was
een nek aan nek race. Na mooie oefeningen resulteerde dit in een elfde
plaats voor Kalina en Tanja en een
dertiende plaats voor de mannetjes Don en Lars. Ook in de E pupillen gemengd werd flink gestreden.
Bonita met Anouk zijn veertiende,
Joyce met Sybine dertiende en Eliane met Serena zevende. Geplaatst
voor de finale zijn individueel: Maaike, Viola, Nikita, Eliane en Serena en
synchroon: Mila en Ebbie, Eliane en
Serena, Kalina en Tanja.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
begonnen de zestien beste beachvolleybalteams van Nederland in
Brouwersdam aan de derde Eredivisie ronde. Drie van de vijf afgereisde
Beach Team Aalsmeer (BTA) teams
wisten zich te plaatsen voor de halve finales. Daarin mochten de BTA
teams Frank van den Outenaar en
Marco Daalmeijer het opnemen tegen Richard de Kogel en Tim Oude
Elferink. Sven Vismans en Stan van
Laanen wisten zich, net zoals afgelopen week in St. Anthonis, weer te
plaatsen voor de halve finale. Zij namen het op tegen Timko Lokerse en
Bart Bolsterlee. Uiteindelijk grepen

Frank en Marco en Sven en Stan net
naast de finale. Zij mochten het voor
de tweede keer in dit toernooi tegen
elkaar opnemen. Deze keer stond
een plek op de podium op het spel.
De eerste wedstrijd werd al met 2-0
gewonnen door Sven en Stan en dat
zou deze keer niet anders zijn. Zeer
overtuigend pakte het duo weer een
top 3 resultaat! Trainer Richard de
Kogel ging er in een spannende finale met de hoofdprijs van door.
Weer een succesvol weekend voor
BTA! Komend weekend, 5 en 6 juni,
nemen de heren deel aan de eerste
Grand Slam van dit seizoen op de
Dam in Amsterdam!

Stan (links) en Sven op de foto na het behalen van hun derde plek.
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Brede steun voor verzet tegen
digitalisering van Caiway!

OVAK-middag met uitleg
over regelingen minima
Aalsmeer - Donderdag 27 mei organiseerde de OVAK een middag
voor de minima met medewerking
van Miranda van Iersel van de gemeente. Zij heeft de aanwezigen op
een duidelijke wijze deel gemaakt
van alle regelingen die er zijn. Er
was gelegenheid tot het stellen van
vragen en hier werd volop gebruik
van gemaakt. De middag bewees
dat veel mensen niet op de hoogte
zijn van bepaalde regelingen waar
men recht op heeft. Voor degene
die hier meer van wil weten kan bellen met het nummer 0297-513255.

Aalsmeer - Het verzet in het Westland en andere plaatsen waar Caiway de kabelaanbieder is tegen de
plannen om per 10 oktober aanstaande te stoppen met analoog uitzenden wordt steeds groter. Als kijkers niets doen, betekent dit dat hun
televisie en andere analoge apparatuur zoals video’s en dvd recorders
op zwart gaan per 10 oktober. De
actiegroep, die de naam Pro-Analoog draagt, had opgeroepen om
zich collectief te verzetten tegen de
plannen van Caiway. In hele korte
tijd heeft de actiegroep al meer dan
500 steunbetuigingen ontvangen: Er
zijn ruim 400 reacties binnengekomen via de mail, meer dan 50 handgeschreven brieven en meer dan
150 handtekeningen. De meeste
klachten gaan over de kosten waar-

Dit nummer is voor een telefonisch
spreekuur geopend van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00
uur. Via dit nummer kan ook een afspraak gemaakt worden voor een
persoonlijk gesprek. Wie alleen
AOW heeft of moet leven van een
klein pensioen kan contact opnemen met mevrouw van Iersel in het
gemeentehuis. Zij kan nakijken of u
eventueel in aanmerking komt voor
één van de regelingen die er zijn.
Al met al was het een interessante middag, die zeker om een herhaling vraagt.

Rabobank verrast weekaatje

UWTC-er Bart van Bemmelen
eerste op NK BMX in Kampen
Uithoorn - Zondag 30 mei is er in
Kampen gestreden om het Nederlands Kampioenschap Fietscross.
Door het hele jaar mee te doen aan
de Nationale wedstrijden kunnen de
rijders zich plaatsen voor het NK.
Van UWTC hadden 17 rijders zich
geplaatst. In totaal reden 421 rijders mee voor die felbegeerde eerste plaats. De wedstrijd werd zoals altijd officieel geopend met het
Wilhelmus. Het eerste blok verliep
nog droog, en voor de UWTC rijders
met een goed resultaat. Zes jongens
hadden zich geplaatst voor de halve
dan wel rechtstreeks de finale. De
jongens van het tweede blok troffen het slechter, net toen het starthek voor de eerste keer gevallen
was brak de bui los. Hierdoor werd
de baan erg zwaar om e rijden. Echt
droog werd het pas weer tijdens de
finale. Alleen Michael plaatste zich
voor de halve finale. Na een korte
pauze werden de finaleritten ver-

reden. Jochem van der Wijngaard
als eerste van UWTC behaalde bij
de Boys 7- een zesde plaats. Donne
van Spankeren bij de Boys 8 werd
zevende. Daarna was Bart van Bemmelen aan de beurt. Zou hij net als
vorig jaar weer eerste kunnen worden? Gezien het wedstrijd verloop
(1-1-1 en in de halve finale ook 1)
was het mogelijk. En Bart kwam
weer als eerste door de eerste bocht
en liep uit op zijn tegenstanders. Als
Nederlands Kampioen reed hij over
de finish! Hierna was de beurt aan
Joey Nap, na zijn lelijke valpartij van
afgelopen donderdag heeft hij het
toch tot de finale gebracht. Hierin
behaalde hij de zevende plaats. De
laatste finalist van UWTC was Michael Schekkerman. Helaas had hij
een slechte start en kwam hierdoor
niet verder dan een vijfde plaats.
Volgende week zijn de EK-rondes in
Valkenswaard. Kijk voor meer informatie en uitslagen op www.uwtc.nl.

Buitenbad De Waterlelie
klaar voor de zomer!
Aalsmeer - Het wordt beter zomerweer en wat is het lekker om onder
een heerlijk zonnetje een duik te nemen in het buitenbad van zwembad
De Waterlelie. Het personeel van De
Waterlelie heeft afgelopen vrijdag
alvast een proefduik in het schone
heldere water genomen en dat was
heerlijk! Het zwembad biedt zwemen waterplezier voor alle leeftijden.
Er is een ondiep bad voor de allerkleinsten met daarbij een speelterreintje. Ook heeft het zwembad buiten een groot tussen en diep bad

met een grote brede glijbaan en diverse speelattributen. Ook beschikt
De Waterlelie over een grote ligweide waar heerlijk van het zonnetje genoten kan worden. Naast
de ligweide is de kiosk waar hapjes, drankjes, snoepjes en ijsjes te
verkrijgen zijn. Het buitenbad is geopend bij goede weersomstandigheden en een minimum watertemperatuur van 18 graden. Voor de
actuele openingstijden kan gebeld
worden naar 0297-322022 of kijk op
www.esa-aalsmeer.nl.

Berg beklimmen voor KWF

Andre Ridder neemt vandaag
deel aan Alpe d’HuZes!
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 3
juni, stapt Andre Ridder van Ridder
& Co met zijn team Eenhoorn, Koffie
en Thee op de fiets voor het beklimmen van de legendarische berg de
Alpe d’HuZes. Het achttal doet dit
om een bijdrage te leveren aan de
strijd tegen de gevolgen van kanker.
Het doel is om op een dag de Alpe
d’HuZes zes maal te beklimmen op
een racefiets. “Een haast onmogelijke opgave”, laat Andre weten. Maar,
hij heeft flink getraind, is vastberaden en bereid zich honderd procent
in te zetten voor het KWF. “Het mooie
is dat alle giften linea recta naar het
Kankerfonds gaan. Er blijft niets aan
de strijkstok hangen. Alle kosten die
wij deelnemers en vrijwilligers maken, worden door ons zelf betaald.”
Zo’n 2060 deelnemers stappen vandaag op de fiets voor deze alweer
vierde editie van de beklimming van

de Alpe d’HuZes. Naast Andre Ridder bestaat het team Eenhoorn, Koffie en Thee uit Erik Boom, Edwin van
den Berg, Thomas Klaphake, Diederick Festen, Marjolein Hartman,
John Smit en Hans de Boer. De organisatie en alle deelnemers gaan
dit jaar voor een opbrengst van 10
miljoen euro! U kunt helpen om de
fietsers naar ongekende hoogte te
brengen door een donatie te storten. Help het KWF met het gevecht
tegen kanker. Een gift storten kan
op rekeningnummer 380142848 van
de Rabobank ten name van Ridder/Berkenbosch onder vermelding
van Alpe d’HuZes. En in de winkel
in de Ophelialaan 106 staat op de
balie een grote, blauwe fooienpot.
Meer weten? Kijk op www.opgevenisgeenoptie.nl. Hoe het de fietsers
vergaat, is te volgen op radio 538 en
radio 2 van de NCRV.

Aalsmeer - Afgelopen Pinksteren is op het sportpark van RKAV
de wk-staf aangenaam verrast door
de Rabobank. Tijdens de oudermiddag kreeg het weekaatje bezoek
van kantoordirecteur Nic Kors en
Klaas Jooren en Elsbeth Huis van
de ledenraad van Rabobank Regio
Schiphol. Bij deze gelegenheid werd
een cheque uitgereikt te waarde van
5000 euro.

De organisatie moet elk jaar alle
middelen bijeen rapen om het deelnemersgeld zo laag mogelijk te houden zodat het weekaatje voor alle
kinderen tussen 7 en 12 jaar toegankelijk is voor deelname.
Dit vond de Rabobank een goede
reden voor een steuntje in de rug,
zodat dit jaarlijks terugkerende evenement, al 33 jaar, zijn voortgang
kan vinden.

Sierteeltsector fietst vele
kilometers voor KWF
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29
mei was de kick off van de Pre Ride for the Roses 2010. Ongeveer 50
deelnemers aan de Pre Ride reden
een trainingsrit van ruim honderd
kilometer op het officiële parcours
van de Ride for the Roses in de regio rondom FloraHolland Venlo. Zaterdag 4 september fietst de Nederlandse sierteeltsector voor de negende keer de Pre Ride for the Roses. Deze tocht vindt traditioneel
een dag voor de officiële Ride for
the Roses plaats. Vanuit de Nederlandse sierteeltgebieden (rondom
de vestigingen van FloraHolland
in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg,
Venlo, Bleiswijk, Eelde en Plantion in
Ede) rijden de sierteeltrenners dan
opnieuw naar Venlo, de startplaats
van de Ride for the Roses 2010.
Doel van de tocht is geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Na een extra rondje door
het centrum van Venlo, waarbij de
Pre Riders gevolgd werden door vier
speciale Pre Ride trucks, was er halverwege een ontvangst door wethouder Ramon Testroote van Venlo.
In het Julianapark waren de Pre Ride trucks ook te bezichtigen. De 110
km lange trainingsroute werd afge-

legd met een gemiddelde snelheid
van 31 kilometer. De Nederlandse
sierteeltsector ondersteunt de Ride for the Roses dit jaar voor de negende keer met een Pre Ride. Vanaf alle bloemenveilinglocaties in Nederland rijden op 4 september door
de sector gesponsorde wielrenners
naar FloraHolland Venlo. Venlo is op
5 september de startplaats van de
‘echte’ Ride for the Roses. De Ride
for the Roses werd in 1997 voor het
eerst verreden, op initiatief van Lance Armstrong. Deze wielrenner overwon kanker en wilde met de organisatie van deze fietstocht geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
Zijn initiatief is vanaf 1998 jaarlijks
voortgezet in Nederland. Vorig jaar
bracht de sierteeltsector met de Pre
Ride ruim 209.500 euro bijeen. Dit
geld is besteed aan twee geadopteerde projecten, namelijk onderzoek naar vermoeidheid na kanker
en een veiliger manier van bestrijding van prostaatkanker. Het geld
dat tijdens de komende Ride wordt
opgehaald, wordt ingezet voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van dikke darmkanker.
Meer informatie over de Ride for the
Roses op www.ridefortheroses.nl.

toe mensen worden gedwongen en
het onbegrip waarom Caiway tot
deze maatregel overgaat. Handtekeningen en reacties komen nog
steeds volop binnen en kunnen nog
steeds worden ingestuurd en zullen
in de zomer door Pro-Analoog aan
de directie van Caiway worden aangeboden. Wilt u ook dat uw televisie niet zwart gaat per 10 oktober of
geen grote uitgaven doen om tv te
kunnen blijven kijken? Reageer dan
via info@pro-analoog.nl, analoogja@live.nl of Postbus 40, 2690 AA in
’s-Gravenzande t.a.v. “Pro-Analoog”.
De reacties zullen gebruikt worden
om richting Caiway duidelijk te maken dat analoog kijken moet blijven.
Voor meer informatie kan de website www.pro-analoog.nl bekeken
worden.

Topweekeinde voor AVA atleten
Mirjam, Tomas en Jordi
Aalsmeer - De AVA trein dendert
maar door getuige het drietal persoonlijke records gevestigd bij wedstrijden achtereenvolgens in Utrecht
en Duffel in België afgelopen weekeinde. Vrijdagavond waren B junior Tomas Baars en neo-seniore Mirjam van Ouwerkerk aanwezig bij de
altijd goed bezette trackmeetings.
Ook deze avond was er weer sprake van een grote opkomst en onder werkelijk prima omstandigheden konden de atleten het beste van
zichzelf laten zien. Dat deed zeker
Mirjam van Ouwerkerk. Wederom
verbeterde zij op haar favoriete afstand de achthonderd meter zowel
haar persoonlijk als clubrecord. In
een snelle race, waarbij met name
de laatste tweehonderd meter best
wel zwaar waren kwam zij tot een
prachtige 2.15.97 min. wat haar tevens de overwinning bij de dames

senioren opleverde! Even later kwam
Tomas Baars in actie op de vijftienhonderd meter en in een strak tempo met rondjes van circa 74 seconden haalde hij een flinke hap van
zijn persoonlijk record af door te finishen in 4.36.63 min. A-junior Jordi Baars tot slot kwam afgelopen
zaterdag in actie bij internationale
wedstrijden in het Belgische Duffel.
Ondanks het feit dat hij die middag
maar liefst drie uur file voor zijn kiezen kreeg wist hij er toch nog een
mooie wedstrijd van te maken. Jordi,
uitkomend op zijn favoriete vijftienhonderd meter, wist na een knappe
race voor het eerst de vier minuten
grens te doorbreken. Na een snelle
openingsronde van 60 seconden en
een wat trage tweede ronde van 66
seconden wist hij sterk te finishen
in een nieuw persoonlijk record van
3.58.30 min.

Zonovergoten straatspeeldag
Kudelstaart - Gisteren, woensdag 2
juni, vond de jaarlijkse straatspeeldag plaats in de Kudelstaart. Het
was een zonovergoten dag en daarom dus goed toeven in de Graaf Willemlaan, waar allerlei standjes stonden en kinderen gezellig op straat
konden spelen zonder om het ver-

keer te hoeven denken. De kids
konden meedoen aan allerlei spelletjes maar zeer in trek waren ook de
springkussens, die op het grasveld
aan de Proosdijstraat waren opgesteld. De organisatie van de straatspeeldag was in handen van stichting de Binding.

Recreatief fietsen voor goed doel

Zondag Dorpentocht voor
stichting KinderWensMobiel
Aalsmeer - Op zondag 6 juni organiseert de Stichting Dorpentocht de
drieëndertigste editie van de inmiddels overbekende Dorpentocht. Dit
is in de regio dé recreatieve fietstocht voor het gehele gezin en de
sportieve fietser waarvan de opbrengst ten goede komt van een
goed doel. Het goede doel van dit
jaar is Stic
ting KinderWensMobiel. Stichting
KinderWensMobiel is in 2007 opgericht en komt voort uit het warme
hart van KinderThuisZorg. De medewerkers van deze stichting vervullen gewone wensen van en voor
kinderen die door hun ziekte en/of
handicap niet mobiel zijn. In Nederland zijn veel kinderen afhankelijk van apparatuur, zoals een monitor, een infuuspomp en nierdialyseen beademingsapparatuur. Met behulp van een kinderambulance vervoert men de wenskinderen naar
een ‘wensplek’, zoals een bezoekje
aan de dierentuin, een pretpark, een
dagje naar het strand of naar oma.
Want een simpele wens kan ook bijzonder zijn. Deze kinderambulance
heeft een ‘playmobiel’ look. Van binnen is hij uitgevoerd met een sterrenhemel, een cd speler en meerdere stoelen voor broertjes en zusjes.
Omdat de huidige KinderWensMobiel verouderd is, staat een nieuwe
ambulance hoog op de prioriteitenlijst. Deze ambulance staat tijdens
de Dorpentocht op 6 juni bij één van
de stempelposten geparkeerd. Als u
dat wilt, dan kunt u daar persoonlijk
kennis maken met vertegen-woordigers en of ambassadeurs van Stichting KinderWensMobiel en hen uw
eventuele vragen stellen. De Dorpentocht heeft dit jaar weer twee
routes. De eerste route heeft vanouds een afstand van ongeveer 55
kilometer. De andere route is korter,

circa 35 kilometer, en voor mensen
die toch op een plezierige en gezonde wijze een bijdrage aan het goede
doel willen geven. U hoeft die keuze pas te maken bij de splitsing. In
Aalsmeer kan voor beide afstanden
gestart worden bij autobedrijf Van
den Berg aan de Legmeerdijk 260.
Er zijn onderweg twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets te eten en/of te drinken of om van een sanitaire voorziening gebruik te maken. Laat u
dit jaar eens verrassen door het natuurgebied bij de Ouderkerkerplas,
de dijk langs het Abcoudermeer,
Kasteel Loenersloot, het pittoreske
Vreeland, de slingerweggetjes langs
de immer schitterende Vecht met z’n
mooie landhuizen en de Vinkeveense Plassen. Heel bijzonder dit jaar
is, dat Museum De Ronde Venen in
Vinkeveen speciaal voor de Dorpentocht haar deuren opent. Op 6 juni is
er een tijdelijke tentoonstelling over
militair landschap, het onder water
zetten (inunderen) van grote gebieden en de waterlinies Oud Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Museum De Ronde Venen maakt in
deze bijzondere expositie de structuren en gevolgen van de linies
en inundatiegebieden weer zichtbaar en tastbaar. Tegen een speciale actieprijs van slechts twee euro kan een bezoek aan dit museum gebracht worden. Na afloop van
de fietstocht ontvangen de deelnemers een erelint. Bij voorinschrijving
zijn de kosten van deelname 3 euro
en dit kan bij de Bruna Aalsmeer in
de Zijdstraat 45. Op de dag van de
tocht kost deelname 4 euro per persoon. Er kan gestart worden tussen
9.30 en 14.00 uur. De stempelposten
sluiten uiterlijk om 18.00 uur. Voor
meer info: www.dorpentocht.nl.

Groei en Bloei naar open
dag Floriade in Venlo
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering in maart vertelde de heer Koehorst, die betrokken is bij de organisatie van de Floriade 2012 in Venlo, dat er op 20 juni een open dag
wordt gehouden om de vorderingen
op het terrein te laten zien. De aanwezigen waren enthousiast bij het
zien van de dia’s en gaven aan daar
wel heen te willen.
Groei en Bloei organiseert daar-

om op zondag 20 juni een excursie
naar de Floriade in wording. Er vertrekt een luxe bus om 9.00 uur uit
Aalsmeer, om 9.15 uur uit Uithoorn
en om 9.30 uur uit Mijdrecht. De terugreis vanuit Venlo is gepland om
15.00 uur. De kosten zijn 17,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie op de heenreis. Aanmelden kan bij Riet Filius via 0610374724.

Europa Kinderhulp op zoek naar
gastgezinnen in zomervakantie
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
zoekt gastgezinnen voor kinderen
die op moeten groeien in zorgelijke situaties. Heeft u de komende
zomervakantie een plekje voor een
vakantiekind die het zo hard nodig
heeft om even op adem te komen?
Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen die deze uitdaging aan durven.
Het gaat om kinderen die weinig
zekerheid kennen in hun bestaan
en veelal moeten opgroeien in een
kind-onvriendelijke omgeving.
Kinderen van 5 tot 12 jaar voor wie
de vakantie te lang duurt. Omdat
er bijvoorbeeld geen speelruimte is
waar zij wonen of omdat ze ouders
hebben die er door ziekte of financiële problemen onderdoor dreigen
te gaan. Kinderen die met aanmerkelijk minder tevreden moeten zijn

dan onze kinderen, maar kinderen
die net als onze kinderen graag buiten spelen, voetballen en fietsen of
eens een dagje uit willen.
Duur hoeft de vakantie niet te zijn:
Gewoon meedraaien in uw gezin is
voldoende. De kinderen komen uit
Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, en
Nederland in verschillende periodes, van begin juli tot half augustus. Nieuwsgierig geworden, neem
dan vrijblijvend contact via www.europakinderhulp.nl of bel Gert Pool,
tel. 023-5272560, Ellen Koek, tel.
0251-212500, Lies Binnendijk, tel.
0228- 314785 of Jolanda Langedijk, tel. 072-5039231. Er wordt overigens veel aandacht besteed aan
de voorbereiding en ook tijdens de
verblijfsperiode staan gastouders er
niet alleen voor.
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Gezellige buurtbarbecue Kudelstaart

Volgende week wandelt Aalsmeer

Verschillende evenementen in
kader van jeugdparticipatie
Aalsmeer - Zaterdag 22 mei organiseerden jongeren samen met Cardanus een open dag en een barbecue nabij het jeugdhonk Future in
Kudelstaart.
Hiervoor waren naast jongeren ook
buurtbewoners uitgenodigd. Dit
was het eerste evenement in het kader van jeugdparticipatie 2010 in
Aalsmeer. Jeugdparticipatie betekent het actief betrekken van jongeren bij beslissingen over het gemeentelijke beleid. In Aalsmeer
worden jongeren uitgenodigd mee
te werken aan en mee te denken
over onderstaande onderwerpen.
Zo werd op 22 mei een barbecue
gehouden tijdens de open dag in
samenwerking met Cardanus, Het
Gilde en de Binding. Ook wordt een
modeshow georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar op zaterdag 19 juni bij De Binding in de
Zijdstraat. Jongeren kunnen helpen met decorbouw, kleding maken, promotie, enz. Momenteel is dit
project in volle gang. Jongeren zijn
bezig om kostuums te ontwerpen
in het thema ‘Alice in Wonderland’.
Er is nog ruimte om mee te denken
en te helpen bij decorbouw. Een andere activiteit is: Pimp je ontmoetingsplek en maak een videoproject.
Denk mee over het verbeteren van
bestaande en nieuwe ontmoetingsplekken (JOP’s) in de buitenruimte.
Maak een filmpje van het gebruik.
Wat kan er beter en anders? De eer-

Jas uit voor Avondvierdaagse

ste verbetering moet in 2010 te merken zijn! Dit project is voor jongeren vanaf 12 jaar en wordt georganiseerd door Stichting Cardanus.
Woonlab en theater
Verder start in september het Woonlab Denk mee over woningen voor
jongeren in Aalsmeer. Welke (betaalbare) woonconcepten zijn te bedenken als je in Aalsmeer wilt blijven
wonen? Laat het weten en zorg dat
de informatie meegenomen wordt
bij de uitwerking van het gemeentelijk woonbeleid! Het lab wordt georganiseerd door Stichting Cardanus. Met name jongeren vanaf 18
jaar kunnen meedenken.
Ook in september onder de organisatievlag van De Binding wordt
improvisatietheater georganiseerd.
Kom meegenieten en meewerken
aan improvisatietheater over onderwerpen die voor jou en voor andere
jongeren belangrijk zijn. Deze activiteit is voor jongeren vanaf 12 jaar.
Tot slot start, eveneens in september, een videoproject. Korte filmpjes maken van de buurt waarin je
woont. Wat is minder leuk en wat
kun je doen om dit te verbeteren?
Wat komt daar allemaal bij kijken?
En wat vind je geweldig in je wijk?
De activiteit wordt georganiseerd
door Stichting de Binding en is voor
jongeren vanaf 12 jaar.
Informatie: www.aalsmeer.nl, www.
debinding.nl, www.cardanus.nl.

Fancyfair op Graankorrel
Kudelstaart - Op 28 mei was het
een drukte van belang op de Graankorrel. Van 16.30 tot 20.00 uur konden kinderen, ouders en andere
belangstellenden genieten van allerlei activiteiten, zoals pony rijden,
doelschieten, spijkerbroekhangen,
bingo spelen, knutselen en spelletjes. Ook konden kinderen zich laten schminken en daarna op de foto. Buiten stond er een echt springkussen waar de kinderen zich heerlijk op konden uitleven. En als men
planten nodig had voor bijvoorbeeld
de tuin, stonden er buiten verschillende soorten waar men uit kon kiezen. Maar één van de hoogtepunten

Aalsmeer - Op dinsdag 8 juni staan
er langs de route van de Avondvierdaagse weer enkele medewerkers
van C1000 Koster uit de Ophelialaan
om de jonge lopers iets verfrissends
aan te bieden.
Kees Jan Koster, directeur van
C1000: “Ik vind het belangrijk dat
kinderen in beweging zijn. Daarnaast is de Avondvierdaagse na-

tuurlijk ook ontzettend gezellig.
Daarom staan wij al twee jaar met
een kraampje klaar langs de route
om de kinderen een versnapering
aan te bieden. Wel een gezonde versnapering, natuurlijk!” Het kraampje van C1000 Koster staat op het
Pompplein, als de kinderen aan de
terugweg van hun wandeltocht zijn
begonnen.

Feestelijke meesters- en
juffendag op De Brug
Aalsmeer - Woensdag 26 mei vierden alle meesters en juffen van basisschool De Brug tegelijk hun verjaardag. Het weer werkte gelukkig
goed mee voor de ontvangst van alle kinderen op het benedenschoolplein. Toen de deur om 8.35 uur
openging en de meesters en juffen
naar buiten kwamen, zat de sfeer er
gelijk goed in. Wat waren ze prachtig verkleed!
Op het schoolplein waren ook veel
verklede kinderen. De muziek werd
gestart en alle meesters en juffen

gingen dansen en zingen, zelfs de
opa en oma van de school (juf Jacqueline en juf Wilma). De kinderen
werden door de meesters en juffen uitgenodigd om samen met hen
te dansen. Na deze grandioze opening gingen de meesters en juffen
met ‘hun’ kinderen naar de eigen
klas, waar een feestelijk programma
startte. De meesters en juffen kregen prachtige cadeaus en de kinderen werden getrakteerd op allerlei
lekkers. Kortom een zeer geslaagd
verjaardagsfeest!

wandelen lekker afwisselend. En het
is nog sportief ook natuurlijk! Volgende week gaat de Vierdaagse in
Aalsmeer van start.
De eerste wandeldag is maandag 7
juni, de laatste donderdag 10 juni.
Afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5 of 10 km en inschrijven
kan in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer aan de Sportlaan
43. De starttijden voor de 5 km zijn
maandag t/m woensdag van 18.00
tot 19.00 uur en om 18.30 uur op de
slotdag (donderdag).
De wandelaars voor de 10 km afstand kunnen alle vier de dagen van
18.00 tot 19.00 uur inschrijven.

was toch het rad van avontuur, waar
veel mooie prijzen te winnen waren, zoals een ligfiets, tosti ijzer, een
blender, tassen met boodschappen
en kinderspeelgoed. En mocht je
trek krijgen in iets lekkers, dan kon
je naar het restaurant. Daar waren
allerlei soorten taarten en frisdrank
te koop. Voor een hartige hap was
er saté met brood en/of een broodje
rookworst te koop. Kortom, de fancy
fair is prima geslaagd, mede dankzij
de inzet van vele medewerkers en
het prachtige weer.
De opbrengst is ruim 2000 euro en
dit geld gaat besteed worden aan
materiaal voor de school.

Jeugd Oceanus zwemloop in Leiden

Podium Paars gekleurd!
Aalsmeer - Op vrijdag 28 mei werd
in zwembad De Zijl een jeugd zwemloop georganiseerd. Er stonden vijf
atleten van het ZSC Oceanus Multi Triathlon Team aan de start van de
drie series.

C1000 Koster deelt uit
tijdens Avondvierdaagse

Kudelstaart - De deelnemers aan
de Wandelavondvierdaagse van Kudelstaart hielden het dit jaar droog.
Regenkleding en paraplu’s hoefden
niet mee. De jassen - voor de zekerheid toch maar aangedaan - konden zelfs uit.
Afgelopen maandag ging het vierdaagse wandelevenement in Kudelstaart van start en mede door het
droge weer waren er veel deelnemers.
Voor hen was trouwens een gevarieerd ‘parcours’ te lopen, want Kudelstaart verandert elk jaar. Meer
nieuwbouw en ook nieuwe wandelpaden door het groen maken het

De eerste startserie van de 10- tot
en met 13-jarigen, met 24 deelnemers, was het strijdtoneel van Davy Heysteeg. Het was een afstand
over 300 meter zwemmen en 3 kilometer lopen. Hij kwam als tweede
uit het water.
Tijdens de wissel wist Davy direct de
koppositie over te nemen. In de aansluitende 3 kilometer lopen kon hij
een strak tempo aanhouden. Maar
in de laatste 110 meter werd hij verrast door een sterk lopende Stephen
Vitscher uit Hoogvliet. In een spannende eindsprint wist Davy uiteindelijk zijn borst als eerste over de
finishlijn te drukken in een tijd van
20.08 minuten. In de tweede startserie van de 7 tot en met 9 jarigen,
met 7 deelnemers, waren het Multitrio Joost Erkens, Milan Biesheuvel
en Justin Heysteeg vertegenwoordigd.
Zij hadden de taak om 200 meter te
zwemmen en 2 kilometer te lopen.
Tijdens het zwemonderdeel was
het duidelijk zichtbaar dat de Multi’s zich goed hadden voorbereid.
Onder de luide aanmoedigingen
van de ouders kwamen zij als vijfde, derde en tweede uit het water.
Tijdens de wissel wisten de Multi’s
wat ze moesten doen, hierdoor konden zij weer inlopen op de koploper.
Er werd stevig doorgelopen met als
gevolg dat het weer prijs was. Justin werd tweede in de tijd van 16.54
minuten, Milan werd derde (18.38
minuten) en Joost mocht zijn eerste zwemloop afsluiten in de mooie
tijd van 23.36 minuten en werd vierde. In de derde en afsluitende serie
werd er gestreden over een afstand
van 400 meter zwemmen en 4 kilometer lopen. Aan de start stonden
25 atleten aan de start van 14 tot en
met 16 jarigen.
Niels van Bunningen werd bij aanvang al betiteld als kanshebber. Dit
was zichtbaar door zijn professionele uitstraling. De goed voorberei-

de atleet liet zien dat hij zijn mannetje kon staan tegen over de vele
middelbare scholieren in bikini’s en
surfbroeken.
Maar tijdens het zwemmen werd
hem duidelijk dat er betere zwemmers waren. Tijdens het langere
looponderdeel kon hij laten zien dat
hij over meer inhoud beschikte. Hij
hield het tempo erg hoog, waardoor
hij met grote trots vele mede-atleten
op een ronde (2 km) achterstand
zette. Na een tijd van 26.27 minuten
kwam hij als eerste over de finish.
Tijdens de individuele prijsuitreiking waren de podia rijkelijk gevuld
met in de beroemde paarse kleding
gehulde Multi’s. Uiteindelijk was
er ook een prijsuitreiking voor de
teams. Joost Erkens mocht de Team
prijs in ontvangst nemen namens
het team.
Mocht je geïnteresseerd zijn na het
lezen van deze mooie prestatie en
denken: dat wil ik ook! Dan kun je
het zelf ook komen proberen tijdens
de zwemloop op 3 juli in Het Oosterbad. Een inschrijfformulier is op
te halen bij de kassa van Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade of te
vragen via www.hetoosterbad.nl of
www.multi-triathlon-aalsmeer.nl.

Zaterdag spelletjesmiddag voor
startpositie junior pramenrace
Aalsmeer - De spanning stijgt bij
de deelnemers aan de junior pramenrace. Volgende week zaterdag
12 juni vindt dit gezellige evenement
op het water plaats voor jongens en
meisjes in de leeftijd van zes tot
twaalf jaar. Ze gaan net als de deelnemers aan de ‘grote’ pramenrace
in september een rondje varen en
onderweg allerlei opdrachten uitvoeren, attributen aannemen en
weer afgeven en met de spulletjes
van de geheime opdracht de laatste taak vervullen. Deze wordt overigens volgende week gepubliceerd
in de junior Praambode in de Meerbode. Thuis wordt vast en zeker nog
hard geknutseld om de teamopdracht te verfraaien. De deelnemers is gevraagd een mummie te
maken. Dit naar aanleiding van het
thema Griezelfeest. Voordat de jongens en meisjes met hun captains
in de praam stappen, wacht eerst
aanstaande zaterdag 5 juni de spel-

letjesmiddag. Deze vindt plaats bij
jachthaven Stenhuis aan het einde
van de Uiterweg en is van 14.00 tot
16.00 uur. Als team zeker de moeite waard om het beste beentje voor
te gaan zetten, want de winnaar van
deze spelletjesmiddag mag als eerste de penta starten tijdens de junior pramenrace. De spelletjesmiddag
vindt zowel bij mooi als slecht weer
plaats, want Stenhuis beschikt over
een ruim terrein en een grote loods.
Kom allemaal naar de spelletjesmiddag en speel je team naar een toppositie voor de junior pramenrace.
Er is deze middag een journalist
van De Nieuwe Meerbode aanwezig die interviews zal afnemen met
de winnaars, de pechvogels en andere leuke teams. Er worden ook foto’s gemaakt, dus kam je haren voor
je weggaat nog even een keer extra. Nette kleren aandoen wordt niet
aangeraden!

Groep 7 De Zuidooster
naar NK schoolhandbal!
Aalsmeer - Op uitnodiging van
het Nederlands Handbal Verbond
zijn de jongens van groep 7 als
kampioen van het schoolhandbal
Aalsmeer uitgenodigd voor de Nederlandse kampioenschappen. Afgelopen woensdag hebben zij de
voorronde moeten spelen in Amsterdam. Totaal 5 wedstrijden tegen
andere basisscholen uit Noord Holland. De eerste 4 wedstrijden werden gewonnen en de laatste wedstrijd moest gespeeld worden te-

Vislust organiseert de cursus
‘Vissen kun je leren’ voor jeugd
Aalsmeer - Net als andere jaren organiseert visvereniging Vislust een
aantal activiteiten voor de jeugd in
Aalsmeer en omstreken. Een daarvan is de cursus ‘Vissen kun je leren’, die plaatsvindt op de zaterdagen 12, 19 en 26 juni en 3 juli. Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij alles wat in en bij het water leeft. Natuurlijk wordt de deelnemers geleerd hoe een hengel opgetuigd moet worden en hoe het beste een vis gevangen kan worden. De
cursus begint met informatie geven
over diverse ‘zaken’ rond het vissen
en eindigt met het geleerde in praktijk brengen langs de waterkant. Alle deelnemers krijgen een theorieboekje en op 26 juni wordt een soort
examen afgenomen. Wie alles goed

Wie mag over week als eerste starten?

onthouden heeft, wordt beloond met
het basisdiploma sportvissen. Alle cursisten mogen een hengel van
Vislust lenen, zodat iedereen dezelfde spullen gebruikt, zelf dient wel
een emmer meegenomen te worden. De cursus is bedoeld voor jongens en meiden in de leeftijd van
8 tot 12 jaar en opgeven kan tot 9
juni bij Loek Pieterse per telefoon
via 0297-322187 of stuur een mail
naar vislust@xs4all.nl. Wacht niet
te lang, het aantal cursusplaatsen
is beperkt. Ouders, die willen helpen, kunnen zich aanmelden via genoemde nummer/adres.
De cursus wordt gegeven in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan, alle genoemde dagen van
10.00 tot 12.00 uur.

gen De Tweemaster uit Vijfhuizen
die ook 4 wedstrijden had gewonnen. Behoorlijk spannend dus. Uiteindelijk werd er gelijk gespeeld,
maar omdat de Zuidooster totaal 23
doelpunten had gemaakt en de andere school 21, mocht de Zuidooster de eerste prijs meenemen naar
Aalsmeer en zaterdag 12 juni in de
agenda zetten om zich klaar te maken voor een rit naar Emmen voor
het landelijke finale dag NK Schoolhandbal.
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Meiden Samen Een op nummer 1

B Jongens FIQAS Aalsmeer
derde in Duitsland
Aalsmeer - Afgelopen pinksterweekend hebben de jongens B1 van
FIQAS Aalsmeer in Duitsland een
toernooi gespeeld. Vrijdagochtend
om 9.00 uur vertrokken ze met het
hele team in 5 auto’s naar Bochum.
Na een rit van drie uurtjes werden
alle tentjes opgezet op een campingveldje. Daarna begon de zoektocht (de tomtom sloeg op hol) naar
de sporthal waar ze twee dagen
zouden spelen. In hun leeftijdscategorie deden 9 teams mee, 2 Nederlandse en 6 Duitse teams. Zowel op zaterdag als op zondag werden er 4 wedstrijden van 20 minuten gespeeld. In de eerste wedstrijd
moest de B1 meteen tegen Strombach. Een sterk team, met veel grote
jongens. De jongens van Aalsmeer
hadden last van een nieuwe bal
waar mee gespeeld werd en moesten erg wennen aan de vloer. Helaas verloren ze deze wedstrijd met
7-10. De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen HG Remscheid. In het
gbegin ging de strijd gelijk op, maar
door een goede eindsprint sloten
ze deze wedstrijd toch winnend af:
15-13. Toen een potje tegen het bekende E&O. Op het NK verloor de
B1 met 1 punt, dus de Aalsmeerse
ploeg had wat goed te maken. Het
werd een spannend potje. Na nog
even voor gestaan te hebben speelden de teams gelijk 9-9. Mark zorgde ervoor dat de laatste vrije worp
gehouden werd en stond weer erg
goed te keepen. De laatste wedstrijd
van zaterdag speelden de jongens
tegen Teutonia Riemke. Voor deze
ploeg waren ze een maatje te groot

en wonnen met 11-4. Na een lekkere douche gingen ze terug naar
de camping. Hier werd lekker gegeten en daarna was het tijd om naar
de finale van de Champions League
te kijken. De jongens besloten dit in
een café in de buurt te doen. Daarna was er nog tijd om te genieten
van de muziek en werd er nog een
lange tijd gefeest. Om 2.00 uur lag
iedereen in zijn tentje en werd er –
voor zover mogelijk - een oog dicht
gedaan. ’s Ochtends om 8.00 uur
werden de mannen weer gewekt
voor een lekker ontbijtje. De tenten
en spullen werden ingepakt en het
gezelschap vertrok naar de sporthal voor de laatste wedstrijdjes. De
eerste was tegen HSC Haltern-Sythen. Zij hadden een sterke opbouwer die eigenlijk voor alle punten zorgde en ze waren uiteindelijk
gewoon een maatje te groot: verloren met 6-12. De tweede wedstrijd
was tegen de thuisclub uit Bochum.
Zij hadden natuurlijk allemaal thuis
geslapen, dus waren volkomen uitgerust. Toch werd er dik gewonnen
met een stand van 11-4 op het scorebord. Ook de laatste twee wedstrijden werd er goed gespeeld. De
jongens van Aalsmeer combineerden goed met elkaar en ook de verdediging stond goed. Van het Nederlandse Loreal werd met 12-8 gewonnen en van SG Linden-Dahlhausen met 18-10.
Uiteindelijk zijn de jongens B1 op
een heel mooie derde plaats geëindigd en gingen dus met een beker
en een nieuwe bal terug naar Nederland!

Aalsmeer - Woensdagmiddag 19
mei werd door de groepen 4 het minischoolvoetbaltoernooi gespeeld
op het terrein van en georganiseerd
door RKDES in Kudelstaart. Er waren acht meisjesteams actief van de
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Deze waren ingedeeld in twee poules. Elk team speelde drie wedstrijden in de poule en de 2 beste teams
gingen door naar de kruisfinales.
De meisjes van Samen Een wisten
alle poule wedstrijden te winnen;
één wedstrijd zelfs met 9-0! Daarna volgden de kruisfinales. Dankzij
2 eigen doelpunten van de tegenpartij gingen de meisjes van Samen
Een door naar de finale. Een kwartier rust en vol goede moed werd

Zeepkistenrace leerlingen
jarige Antoniusschool
Kudelstaart - Op woensdag 19 mei
is in Kudelstaart een zeepkistenrace
gehouden. Het werd georganiseerd
ter gelegenheid van het feestjaar
van de Antoniusschool. Dit jaar is de
school verhuisd naar de Rietlanden,
dus dat is al reden voor een feest,
maar een extra reden is het 100 jarig
bestaan van de school. Vandaar dat
er in de loop van dit jaar verschillende festiviteiten zijn. Bij dit feest
hoorde de nostalgische zeepkistenrace. De kinderen van de Antoniusschool hebben lang gebouwd
aan hun zeepkist. Vaak werden ouders en grootouders ingeschakeld
om het begrip uit te leggen en om
te helpen timmeren, lassen, schilderen, enz. De resultaten waren geweldig en zo konden de 16 karren ‘s
ochtends op de speelplaats in een
Le Mans opstelling geshowd worden. Alle kinderen van school hebben de zeepkisten bekeken en beoordeeld. Er was een prijs te winnen voor de origineelste zeepkist.

Eigenlijk had elke creatie een prijs
verdiend, vandaar dat alle deelnemers een oorkonde hebben gekregen. Om 11.00 uur werd het startsein gegeven voor de race. Onder
de belangstelling van 550 kinderen
en heel veel ouders en grootouders
werden de zeepkisten gelanceerd
vanaf de Kudelstaartseweg, het parcours liep over het fietspad langs de
Madame Curiestraat en eindigde
op de parkeerplaats van de scholen. Naast de origineelste zeepkist
was er ook een prijs voor de snelste
zeepkist en voor de zeepkist die het
verste kwam. Bij de prijsuitreiking
bleek er zoveel enthousiasme dat
een vervolg volgend jaar zeker in
overweging zal worden genomen.
Natuurlijk kan een 100-jarig bestaan
niet zonder een reünie, deze reünie
vindt plaats op zaterdag 9 oktober.
Verdere informatie en inschrijving
kan via de website van de Antoniusschool: www.rkantonius.nl

Koken bij BindingBoven

RKDES meiden geselecteerd
voor KNVB Districtselftal
Kudelstaart - Vorig weekend hebben Imke Brommer en Mandy de
Boer van de KNVB bericht ontvangen dat ze beiden geselecteerd zijn
voor het KNVB districtselftal meisjes onder 12 District West 1 werkgebied Centraal. Dit elftal vertegenwoordigt ongeveer het gebied rondom de steden Amsterdam en Haarlem. Daarnaast worden er in deze
leeftijdscategorie nog twee elftallen
binnen het District West 1 gevormd.
In de kop van Noord-Holland vanaf
ongeveer de Zaanstreek (werkgebied Noord) en in de regio Het Gooi/
Utrecht (werkgebied Zuid). Voor dit
mooie resultaat hebben de beide
meiden hard gewerkt in verschillende voorrondes die in september vorig jaar van start gingen.
De regio’s waaruit de speelsters
werden opgeroepen werden per
voorronde steeds groter en het niveau steeds hoger. Na iedere voorronde, die meestal uit twee of vier
trainingen bestond, moest er weer
een groep speelsters afvallen. De
momenten dat er een KNVB brief

op de deurmat viel waren dan ook
altijd erg spannend. Mag je weer
een ronde verder of val je af? Uiteindelijk hebben Imke en Mandy, die in de D1 van RKDES bij de
jongens voetballen, dus alle rondes overleefd zitten nu bij het elftal.
Dat er rondom Kudelstaart veel talent zit blijkt uit de selectie van nog
twee meiden uit deze omgeving. Lian Vermue van Jong Aalsmeer United en Romy Brand spelend bij KDO
uit De Kwakel hebben namelijk ook
een uitnodiging ontvangen. Op het
programma staat nu nog een eindtoernooi op woensdag 9 juni bij Reiger Boys in Heerhugowaard. Op dit
toernooi zullen meerdere KNVB selectie teams het tegen elkaar gaan
opnemen. Een leuke bijkomstigheid
is dat de KNVB middels een brief
zelfs vrij van school vraagt om dit
toernooi op tijd te kunnen laten beginnen. Dit en het afwerken van een
toernooi in een KNVB selectie elftal en dan helemaal in Heerhugowaard maakt het toch allemaal wel
heel bijzonder voor de meiden.

begonnen aan de laatste wedstrijd.
De ploegen waren aan elkaar gewaagd, ze stonden niet voor niets
tegenover elkaar in de finale! Na ongeveer acht minuten scoorde de tegenpartij. Rond de twaalfde minuut
wist Samen Een de stand weer gelijk
te maken en dat werd ook de eindstand. Een finale heeft natuurlijk een
winnaar nodig, dus moesten er penalty’s genomen worden. De zenuwen waren behoorlijk aanwezig, en
weer was de stand gelijk na de eerste serie van 5 penalty’s. Dus nog 2
penalty’s. Samen Een scoorde en de
tegenstander miste, en dus kon het
meisjesteam van Samen Een met de
felbegeerde beker naar huis en terugkijken op een sportieve middag.

Aalsmeer - Op woensdag 9 juni
gaat er van 17.00 tot 19.00 uur gekookt worden bij de BindingBoven
in de Zijdstraat. Deze avond is bedoeld voor iedereen van 12 tot en
met 18 jaar en kost 3 euro. Lijkt het
je leuk? Geef je dan op bij viola@debinding.nl. Ook op woensdag 9 juni
wordt een knutselmiddag gehouden
van 13.00 tot 15.00 uur voor kinderen uit de groepen drie tot en met
acht. Er gaan armbandjes gemaakt
worden van macramé en deelname
kost 2,50 euro per persoon. Daarna is het mogelijk film te gaan kijken. ‘Surf’s Up’ wordt vertoond van
15.30 tot 17.00 uur. Er wordt een bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd. Op vrijdag 11 juni organiseert Stichting de Binding voor de
eerste drie klassen met leerlingen
van het voortgezet onderwijs weer
een party in Bon Ami, deze keer een
Summer Party! De deuren van Bon

Ami gaan om 20.30 open en sluiten pas weer om 00.00 uur. Kaarten kosten 6 euro per stuk en zijn
alleen verkrijgbaar aan de deur. Het
bedrag is inclusief een drankje. Binding Oost aan de Machineweg 12
staat in juni in het teken van het WK
voetbal, maar ook andere sporten!
Kom gezellig slagballen of handballen in juni. En als je zin hebt om een
oranje armbandje te komen maken,
ben je dinsdag 8 juni welkom. Voor
niks mag je meedoen. Kom je uit
school langs? Er staat wat lekkers te
eten en drinken voor je klaar! En op
de BindingZolder aan de Haya van
Somerenstraat 35c kan woensdag
9 juni een shirt helemaal naar eigen
smaak versierd worden.
De middag is van 14.00 tot 16.00
uur en is bedoeld voor tieners in de
leeftijd van 10 tot en met 15 jaar. De
kosten zijn 5 euro en opgeven kan
bij inge@debinding.

Clubkampioenschappen
jeugd bij Flower Shuttle
Aalsmeer - Op de maandagen 10
en 17 mei zijn bij badmintonvereniging Flower Shuttle de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden. Vanwege de leeftijdsverschillen
werd er een splitsing gemaakt tussen de oudste en de jongste jeugd.
Na een sportieve strijd konden uiteindelijk de bekers aan de winnaars
uitgereikt worden.

Bij de oudste jeugd was Gaby in de
enkelfinale te sterk voor Laurens en
bij de jongste jeugd won Roland van
Kiebron. Ook de dubbelfinales zorgden voor veel spanning. Sanne en
Gaby versloegen Caitlin en Sebastiaan bij de oudste jeugd. Jeroen
en Kiebron zegevierden ten koste
van Hans en Roland bij de jongste
jeugd.

V.l.n.r.: Sanne, Gaby, Jeroen, Hans,Roland, Caitlin, Laurens en Sebastiaan.
Kiebron zit op zijn knieën vooraan.

Dylan Huiskens veertiende
bij derde kartwedstrijd

Imke Brommer (links) en Mandy de Boer, beiden geselecteerd voor het KNVB
Districtselftal.
De onderbouw Jozefschool met het blokken bouwen.

Sportdag Jozefschool een succes
Aalsmeer - Vrijdag 28 mei gingen alle leerlingen, leerkrachten
en hulpouders van de Jozefschool
sportief van start op de velden van
RKAV. De zon scheen en iedereen
was enthousiast om te beginnen
aan een gezellige sportdag. Voor
de leerlingen waren circuits uitgezet in drie verschillende niveaugroepen. De onderbouw, middenbouw
en bovenbouw. De onder- en middenbouw speelden veel verschillende spelletjes waaronder blokken stapelen, kruiwagenracen, zak-

lopen, hindernis met autobanden,
luchtkussenspringen, waterspelletjes, behendigheidsspelletjes en natuurlijk diverse balspelen waaronder doel schieten. De bovenbouw
hield een slagbalcompetitie, de jongens en meisjes speelden gescheiden en streden daarbij om de eerste
plaats. Na alle inspanningen konden de kinderen heerlijk afkoelen
met ijsje. Iedere deelnemer kreeg
een vaantje om nog eens aan deze
supergezellige en sportieve dag terug te denken.

Aalsmeer - Zondag 16 mei stond
voor Dylan Huiskens de derde kartwedstrijd van het Dutch Rotax Max
Challange 2010 in Veldhoven op het
programma. Deze wedstrijd stond in
het teken van racen tegen kanker
(Racing against cancer). Het was
een volle bak: 36 rijders in Dylan’s
klasse. De training ging goed, hij
behaalde de zestiende plaats. Daarna was de kwalificatie, het tijdrijden.
Dylan reed zijn snelste tijd in ronde elf, de laatste ronde van het tijdrijden, en wist de achtste tijd neer
te zetten. Hij mocht dus vanaf plek
acht starten. In de pauze na de kwalificatie was er een speciaal programma voor kinderen met kanker.
Zij mochten samen met hun broertjes of zusjes in een duo kart meerijden of zelf karten. Daarna ging de
wedstrijd weer verder. De start van
de eerste race ging niet zo goed,
Dylan verloor gelijk twee plaatsen.
Bijna de hele wedstrijd heeft hij op
de tiende plaats gereden. Maar bijna aan het einde van de wedstrijd
raakte zijn voorganger in de problemen. Dylan moest uitwijken en werd
uiteindelijk veertiende. Dus moest
hij in de tweede race als veertiende starten. Deze start ging wel heel

goed en Dylan haalde er al meteen
vier in. Maar hij verloor ook weer
vier plaatsen. Hij werd opnieuw
veertiende. Dit betekent dat hij in
het dagklassement ook veertiende
is geworden en schuift hij in het totaalklassement weer een stukje verder naar voren. De volgende wedstrijd is zondag 6 juni op de baan
van Berghem.

