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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:
www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

U bent dus van harte welkom 
Bezoek ook onze site voor onze activiteiten agenda 
Oosteinderweg 243 te Aalsmeer   tel. 0297-388144   www.centennial.nu 

Kom op de fiets of parkeer uw auto bij Colijn  Machineweg 
Ook kunt u zich melden  bij de ingang dan wordt uw wagen  geparkeerd 
en bij weggaan weer voor u opgehaald. Deze service is natuurlijk gratis 

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

presale
T/M 30 NOVeMBer

op de hele najaarscollectie
fashion for men & women

PRESALE 
3 & 4 juni 

20% KORTING 
op	  de	  hele	  
voorjaarscollectie	  

	  TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Nu tot 31 mei bij 
aanschaf van een 

NEFIT Topline 
Compact HRC 30 
een Moduline 300 gRATIs!!!

Neem contact met ons op 
voor informatie of een 
vrijblijvende offerte.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

aanbieding
Bij aankoop van een rappa tafelkleed 

van de witte Lietaer van e 49,95
nu 6 servetten t.w.v. e 24,- gratis

tafelloper 
van e 12,95 nu voor e 8,95

Meerdere kleuren en aanbiedingen.

1911 - 2011
100-jarig bestaan

Inloopavond over bestemmIngsplan 
green park aalsmeer op 6 junI 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ont-
werp bestemmingsplan en een ontwerp exploitatieplan “Green Park 
Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” ter visie te leggen. De deelgebieden 
9 en 10 omvatten het gebied tussen de Hornweg, de Machineweg, de 
Legmeerdijk en het nieuwe tracé van de N201 en heeft een oppervlak 
van circa 36 hectare.

U heeft de mogelijkheid om u nader te laten informeren over de 
inhoud van dit bestemmingsplan. Hiervoor organiseert de Gemeente 
Aalsmeer een inloopavond op maandag 6 juni van 20.00-22.00 uur 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer (ingang Raad-
huisplein).

Op vertoon van  
deze advertentie  
krijgen kinderen  
een g ratis  
portie Plesman

poffertjes. 

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Supermarkt in Rijsenhout

Iedere zondag

open
van 16.00 tot 19.00 uur

Dekker-Rijsenhout

AED interventieboot te water

Nu ook op Westeinder snel 
hulp bij hartproblemen 
Aalsmeer - De overdracht en de 
tewaterlating van de snelle AED in-
terventieboot vond afgelopen za-
terdag 28 mei plaats bij jachthaven 
Stenhuis aan de Uiterweg. 

De hulpboot voor mensen die deze 
zomer hartproblemen krijgen op het 
water is een samenwerkingsproject 
van de stichting AED Westeinder 
het Rode Kruis Aalsmeer. Dankzij 
sponsors en het Rode Kruis kan de 
stichting AED Westeinder vijf jaar 
lang met deze snelle boot, tot 70 ki-
lometer per uur, en een defibrilla-
tor het water op om binnen de ge-
stelde zes minuten hulp te verlenen. 
Zestig jaar geleden is het dat de af-
deling Aalsmeer van het Rode Kruis 
het levenslicht zag. In de Spoorlaan 
werd een onderkomen gebouwd 
en ongeveer vijf jaar geleden is dit 
pandje verkocht aan de gemeente 
om plaats te maken voor een nieuw 
woonproject. Met de opbrengst van 
de verkoop is het Rode Kruis diverse 
goede doelen, in zowel het binnen- 
als het buitenland, gaan steunen. 
Het laatste geld is nu opgemaakt, 
weggegeven aan de stichting AED 
Westeinder. “Een prachtig pro-
ject om iets terug te doen voor de 
Aalsmeerse bevolking”, aldus voor-
zitter Dick Overkleeft in zijn speech. 
“Dankzij de stichting AED Westein-
der kan sinds vorig jaar hulp gebo-
den worden in de hele gemeente, 
maar op de Westeinderplassen kon 

dit nog niet. Toch een stuk van tien 
vierkante kilometer. Met deze boot 
is het wel haalbaar om binnen zes 
minuten hulp te bieden. Het project 
kan vijf jaar lang doorgang vinden. 
We zijn blij dat nu ook in deze be-
hoefte voorzien kan worden.” 

Goede samenwerking
De samenwerking met een andere 
maatschappelijke vereniging is het 
Rode Kruis overigens goed bevallen. 
“We zullen in de toekomst zeker met 
meerdere maatschappelijke vereni-
gingen in zee gaan om de krach-
ten te bundelen”, besloot Overkleeft. 
De man achter het AED-project is 
Richard Lankamp. Samen met zo’n 
twintig gekwalificeerde vrijwilligers 
van het Rode Kruis gaat hij de inter-
ventieboot bemensen deze zomer 
op de Poel. “We gaan nu oefenen 
met de boot en zullen voor de zo-
mer klaar zijn om op de Westeinder 
rond te varen. Ik hoop dat u ons veel 
zal zien.” Op het land is de stichting 
AED Westeinder nu een klein jaar 
actief en niet zonder succes. “We 
hebben vorig jaar 23 meldingen bin-
nen gekregen, waarvan wij er bij 17 
ingezet zijn. Bij enkelen waren we al 
bij 2,7 minuten ter plaatse”, vertel-
de de initiatiefnemer trots. Tot slot 
benadrukte Richard dat bij eerste 
hulp, ook bij hartfalen, altijd 112 ge-
beld dient te worden. Via deze cen-
trale wordt vervolgens contact op-
genomen met de vrijwilligers in de 

interventieboot, die overigens bij 
jachthaven Stenhuis een vaste lig-
plaats heeft gekregen met een snel-
le mogelijkheid om weg te varen. 

“Geweldig initiatief”
Voor de officiële tewaterlating was 
wethouder Ad Verburg uitgenodigd. 
Verburg liet weten te staan pope-
len om ook het laatste puntje van 
Aalsmeer veiliger te maken. “Op on-
ze Poel, hartelijk gefeliciteerd alle-
maal. Het is een geweldig initiatief.” 
Nadat hij de boot met afstandbe-
diening in het water had geloodst, 
mocht de wethouder als eerste met 
Richard Lankamp een rondje varen. 
Natuurlijk beiden met zwemvest, 
met een 100 pk motor kan hard ge-
varen worden en waarschijnlijk is 
dit uitgeprobeerd…
Door Jacqueline Kristelijn

“Bedankt voor alle fijne jaren”
Afscheid Henny Keessen 
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Met een overheerlijke 
lunch, een boekje van collega’s met 
herinneringen, een uitbon en een 
mooie bos bloemen, heeft de Nieu-
we Meerbode afgelopen dinsdag 31 
mei afscheid genomen van Henny 
Keessen-de Vries. Na 26 jaar trouwe 
dienst gaat ‘onze’ Henny genieten 
van haar man, kinderen en kleinkin-
deren. “We kunnen je eigenlijk niet 
missen en we zullen je zeker mis-
sen”, aldus directeur Luuc van der 
Ouw in een officieel moment. Hen-
ny stapte in 1985 binnen en is nooit 
meer weggegaan. Gelukkig, vinden 
alle medewerkers, want Henny is 
een fijne en trouwe collega. Zonder 
morren doet ze haar eigen werk en 
als nodig valt zij in voor anderen. Bij 

buitenstaanders staat Henny voor-
al bekend als de vrouw die de ka-
baaltjes zet, maar Henny doet, of nu, 
deed veel meer. Samen met de re-
dactie Aalsmeer maakt zijn weke-
lijks de pagina’s op. Alle artikelen 
worden eerst in mappen geplaatst, 
waarna alle verhalen plaatjes krij-
gen of de betreffende pagina’s. En 
dit doet zij met veel plezier. Henny 
geeft toe haar werk te zullen missen, 
maar eens moet een knoop echt 
door gehakt worden. “Klaar mee”. 
Natuurlijk hopen alle medewerkers 
dat zij af en toe nog een gezellig op 
visite komt, in ieder geval rond haar 
verjaardag, want Henny’s appelflap-
pen als traktatie zijn geliefd... Henny 
bedankt voor alle fijne jaren!

Aalsmeer - Op donderdag 26 mei 
rond half tien in de avond heeft de 
politie een 26-jarige motorrijder uit 
Vrouwenakker aangehouden. Agen-
ten zagen dat de motorrijder bij de 
Van Cleeffkade op de N201 het ro-
de licht negeerde. De agenten be-
sloten de motorrijder op zijn rijge-
drag te wijzen. Hier was de 26-jarige 
echter niet van gediend. Omdat de 
brug over de Ringvaart open stond, 

Motorrijder toch aangehouden
keerde de motorrijder in de mid-
denberm en reed terug in de rich-
ting van Aalsmeer. Hij reed de Van 
Cleeffkade op, over de Stommeer-
weg richting Kudelstaart. Net nadat 
hij bij de watertoren over het fiets-
pad had gereden, kan de motorrij-
der tot stoppen gemaand worden. 
De man is aangehouden. Hij krijgt 
bekeuringen voor een groot aantal 
overtredingen.
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EDITIE 1: 
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AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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 toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

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

KLAChTEN 
gELuIdshINdER 
sChIphOL

Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

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

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

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Supporters en 
oud papier 
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 juni haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het 
oude papier op. Wie graag wil dat 
het papier naar de Supporters ver-
eniging gaat, dient de container pas 
na 16.00 uur aan de weg te zetten. 
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 in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. Dus verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand.

KERKDIENSTEN
2 en 5 juni

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Rob Kool. 
Crèche, peuterdienst en metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst zondag om 10u. Spreker Es-
ther Vosterman. Speciale dienst 
voor de kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Hemelvaartsdag 10u. 
dienst, ds. K. Muller. Diensten zon-
dag 10u. ds. A.G.M. Weststrate en 
16.30u. vg. ds. H. Jonkman.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met gast uit Doopsgezinde ge-
meente Zoetermeer. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst zondag om 19u. br. P. v/d 
Lugt uit Naaldwijk.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Hemelvaarts-
dag 10u. dienst. Diensten zondag 
om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Hemelvaartsdag dienst 10u. ds. 
T.H.P. Prins en zondag 10u. dienst 
dhr. J. Buchner, Amstelveen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Hemelvaartsdag 10u. dienst, ds. EJ. 
Westerman. Organist M. Noordam.
Zondag 10u. ds. N. Raatgever, Ede. 
Organist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosteinderweg. Hemelvaarts-
dag 10u. E.R. Kramer, Aalsmeer. 
Zondag 10u. ds. J. de Goei, Amers-
foort.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Van 
Borsselenweg 116.
Hemelvaartsdag 9.30u. dienst, ds. 
A. van Vuuren. Zondag 10u. ds. C.H. 
Hogendoorn, Oud-Beijerland en 
18.30u. ds. A. van Vuuren.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Hemelvaartsdag 10u. ds. K. Muller, 
gez.dienst met CGK. Zondag 10u. 
ds. K. Muller en 18.30u. ds. K. van 
As uit Oostzaan. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Hemelvaartsdag in 
Karmelkerk 10.30u. Euch. viering, 
ds. L. Seeboldt mmv karmelkoor, 
om 10.30u. in Kloosterhof, woord-
communieviering, ds. N. Kuiper. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof, woord-
communieviering, ds. M. van Zoe-

Maandag start nationale 
collecte Handicap.nl
Aalsmeer - De nationale collecte 
van Handicap.nl vindt dit jaar plaats 
van 6 tot en met 11 juni. Het geld dat 
Handicap.nl ophaalt gaat naar het 
Ango Fonds. Vanuit dit fonds wordt 
individuele financiële hulp betaald 
aan mensen die buiten andere re-
gelingen vallen. 
Ook lokale initiatieven worden met 
de opbrengst ondersteund. Handi-
cap.nl is de fondsenwervingsorgani-
satie van de Ango. Ango wil mede-
mensen met hun beperking of chro-
nische ziekte een volwaardig leven 
geven. Eigen regie en niet (altijd) 
afhankelijk te zijn van anderen. Dit 
kan met een sta-op stoel of een ma-
tras, maar ook met een autoaanpas-
sing zodat iemand weer kan gaan 
werken en een eigen inkomen kan 
verdienen. Ook vindt men het socia-
le aspect belangrijk en kan men bij-

voorbeeld een bijdrage vragen voor 
de aanschaf van een computer om 
via het internet contacten te leg-
gen of voor een hobby of (vrijwilli-
gers)werk.

Veel plaatselijke verenigingen die 
betrokken zijn bij gehandicapten 
en/of chronisch zieken organiseren 
de Handicap.nl collecte. Een deel 
van de opbrengst wordt door deze 
verenigingen besteed aan eigen ac-
tiviteiten.

K.G.R. stopt!
Rijsenhout - De Katholieke Ge-
meenschap Rijsenhout gaat na 
ruim 40 jaar om bestuurlijke rede-
nen stoppen met de kerkdiensten in 
de Ontmoetingskerk. Op zaterdag 
11 juni zal de laatste viering zijn om 
19.00 uur. 
Daarna wordt de K.G.R. weer opge-
nomen in de Karmel parochie van 
Aalsmeer, dat ook de basisparochie 
van deze gemeenschapis. Op 30 ju-
ni, om 20.00 uur, zal deze periode op 
een gezellige manier worden afge-
sloten. Ale leden van de K.G.R. en 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

Vertrek dominee Poesiat
Aalsmeer - De predikant van de 
SOW-gemeente van Kudelstaart 
heeft een beroep aangenomen naar 
de PKN-gemeente te Koudekerke 
in Zeeland. Hij zal op zondag 19 ju-
ni a.s. afscheid nemen van de ker-
kelijke gemeente te Kudelstaart in 
gebouw De Spil. Dominee Poesi-
at is sinds 19 januari 2003 de pre-
dikant van de SOW-gemeente. Niet 
zo lang geleden, in januari 2011, is 

zijn 26-jarig ambtsjubileum nog ge-
vierd. Hoe hij terugkijkt op de bijna 
acht en een half jaar in Kudelstaart 
en veel andere aspecten inzake zijn 
predikantschap zijn te beluisteren 
bij radio Aalsmeer op dinsdag 7 juni 
van 20.00 tot 21.00 uur wanneer hij 
gast is bij Henk Heil in het levensbe-
schouwelijk programma. Frequentie 
is 105,9 FM in de ether en 99.0 FM 
op de kabel.

len. Zondag om 10.30u. in Karmel-
kerk Euch.viering, ds. L. Seeboldt 
mmv klein koor. Om 14.30u. in Kar-
melkerk Poolse dienst, vg. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. Euch.viering, ds. L. 
Seeboldt. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Hemelvaartsdag 9.30u. dienst, ds. J. 
Vrijhof Zondag dienst om 10u. ds. J. 
van Veen. Om 10u. tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Hemelvaartsdag dienst 10u. ds. R. 
Poesiat. Zondag dienst om 10u. met 
ds. R. Poesiat. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Hemelvaartsdag 1030u. woordcom-
munieviering, ds. A. Blonk mmv jon-
gerenkoor Fiore. Dienst zondag om 
10.30u. woordcommunieviering, ds. 
A. Blonk mmv Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 6 juni 20u.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Vermist:
- Bakboordstraat, in Kudelstaart: Mickey, een vaal oranje rode kater 

met een beetje wit.
- Pasteurstraat in Kudelstaart: Misty, een lapjespoes met veel wit. 

Zij heeft een wit gezicht met een rode vlek op haar neus en wit 
puntje aan haar staart. Zij is een beetje schuw.

- Weteringplantsoen: Otto, een magere rood gecastreerde kater van 
16 jaar oud met blauw bandje om. Heeft in rechteroog naast pupil 
een zwarte stip. 

- Kuiperstraat: Bruin konijntje met een beetje zwart en hangoren. 
Snuf is tam.

- Baanvak: Diesel, een rood/witte kater met een lichtblauw bandje.

Gevonden:
- Noordpolderweg: Wit, jong katje met grijze vlekken.
- Bachlaan: Zwart/roest bruine kat met witte bef en witte rechter 

achterpoot. Heeft een zwarte streep over zijn rug en een pluim-
staart. 

- Legmeerdijk bij Hornmeerpark: Klein zwart katje met wit vlekje op 
de borst.

- Jupiterstraat: Wit konijntje, Pooltje.
- N231 Noord-Zuid route: Rood/oranje gestreepte poes met wit 

befje. Heeft een rood leren bandje om en een zwart vlooienbandje.

Goed tehuis gezocht:
- Dwergkonijntjes met staande oren.
- Puppies. Kruising Labrador en Rhodesian ridgeback. Een korthari-

ge middelgrote hond. Deze hondjes zijn lief voor kinderen en kun-
nen bij katten. Zijn 17 februari geboren.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Zonnebloem Noord-Holland 
zoekt provinciale bestuurders
Aalsmeer - Als het in Noord-Hol-
land om vrijwilligerswerk gaat, dan 
spreekt de Zonnebloem daarin een 
aardig woordje mee. In Noord-Hol-
land zijn in vrijwel elke plaats afde-
lingen van de vereniging, met in to-
taal ruim 4300 vrijwilligers actief, zij 
worden vertegenwoordigd door 19 
regionale besturen. Daarnaast zijn 
6 regionale werkgroepen actief voor 
de doelgroep in de leeftijd van 20 tot 
45 jaar. 
Voor het provinciebestuur zijn ze 
op zoek naar enkele provincia-
le bestuurders met visie. Buiten al 
die betrokken plaatselijke vrijwilli-
gers en regionale bestuurders, is er 
een provinciebestuur. Het provinci-
aal bestuur werkt overkoepelend, 
faciliteert de regionale afdelingen, 
draagt nieuw beleid uit en organi-
seert provinciale activiteiten. In dat 
provinciebestuur, met prima contac-
ten met het landelijk Zonnebloem 
bestuur, is er een functie vacant. 

Gezocht wordt naar een bestuurs-
lid met affiniteit met vrijwilligers-
werk en bereid en in staat is om on-
dersteuning te bieden aan de regi-
onale afdelingen in Noord-Holland. 
Samen met regionale bestuurders 
gaat het nieuwe lid van het provin-
ciale bestuur na wat nodig is om de 
kernactiviteiten ook op langere ter-
mijn te waarborgen in de Zonne-
bloem afdelingen. 
Voorzitter Ed Jongmans: “De Zon-
nebloem is één van de grootste vrij-
willigersorganisaties van Neder-
land, met landelijk ruim 41.000 vrij-
willigers, dus je begrijpt dat goede 
communicatielijnen en bestuurlij-
ke ondersteuning van belang zijn. 
Het is een vereniging die in bewe-
ging is, want we gaan immers met 
onze tijd mee.” Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Ed Jongmans, tel. 0299-650470 
of via secretariaat-zonnebloemnh@
hotmail.com.

Fietsdagtocht naar Ankeveen
Aalsmeer - Op 10 mei hebben 86 
Pedaalridders van de OVAK een 
fietsdagtocht naar Ankeveen ge-
maakt. De rit begon met regen, maar 
daar was op gerekend, dus regen-
pak aan en op weg. Na een kwartier 
werd het droog en is het de hele dag 
lekker zonnig gebleven. De rit ging 
langs rustige wegen. Onderweg nog 
wel een opgebroken weg, maar met 

voorzichtig passeren ging het alle-
maal goed. Helemaal langs de Vecht 
en later langs het Googpad heeft de 
groep gefietst. Tot slot via het bos bij 
Hilversum naar een restaurant. Ge-
zellig napraten en daarna een heer-
lijk diner. Om 19.30 uur vertrok de 
groep weer richting Aalsmeer. Op 
16 juni staat het volgende fietsdag-
je gepland.

Concert Con Amore en Deens 
mannenkoor in Dorpskerk
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
juni geeft Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore samen met het Deen-
se mannenkoor Mandskor uit Kol-
ding een concert in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat. Het Deense koor 
heeft een repertoire van volksmu-
ziek, klassieke werken en gospels. 
Het relatief kleine mannenkoor le-
vert kwaliteit. Con Amore zal een 
selectie zingen uit hun brede reper-
toire en dirigent Theo van der Hoorn 

heeft zijn programma naar Dene-
marken gestuurd met het verzoek of 
zij ook enkele stukken in hun bibli-
otheek hebben die het Aalsmeerse 
mannenkoor eveneens zingt, zodat 
het concert geëindigd kan worden 
met een gezamenlijk slotlied. Ieder-
een is van harte uitgenodigd om dit 
concert te bezoeken. De toegang 
is gratis, maar er zal wel een roya-
le gift worden gevraagd na afloop. 
Aanvang is 20.00 uur.

Weggelopen
Aalsmeer - Kater Gijsbert, wit met 
grijs, heeft overgewicht. 
Bel Patrick van der Vaart, tel. 06-
42769632

Avondvierdaagse 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 6 ju-
ni start in Aalsmeer de avondvier-
daagse bij het sportcomplex van de 
atletiekvereniging Aalsmeer in de 
Sportlaan. Op alle scholen zijn in-
schrijvingsformulieren uitgedeeld. 
Inschrijven kan ook bij de dames 
Drunen-Poortinga via 0297-326332 
en W. van Drunen via 0297-340355. 

Beiden zijn na 18.00 uur bereikbaar. 
Inschrijven kan ook door een mail 
te sturen naar leo.van.ingen@het-
net.nl of tijdens de eerste wande-
ling in de AVA kantine. Bij voorin-
schrijving zijn de kosten 3 euro voor 
leden en niet-leden betalen 4 euro. 
Bij inschrijving op de eerste wan-
deldag wordt 5 euro voor deelna-
me gevraagd. Donderdag 9 juni is 
de laatste wandeldag. Er zijn door 
de organisatie voor alle vier de da-
gen mooie routes door Aalsmeer 
bedacht.
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Muziek
Vrijdag 3 juni:
* Concert Mandskor Kolding uit De-
nemarken met Con Amore in Dorps-
kerk, Kanaalstraat v/a 20u.
* Optreden Robin Steneker in Bac-
chus, Gerberastraat. Open v/a 21u.
* Praamavond met dj Joost in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 4 juni:
* Feest met Jan Leliveld en Glennis 
Grace in Crown Studio’s, Van Cleeff-
kade. Ook optredens van Ruby van 
Urk en DJ Kees Markman. V/a 20u.
* Band The Incredible Stacks in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Chillen met Inge en Bas in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.

Exposities
Zaterdag 4 juni:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
4 en 5 juni:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
met Mokumcollectie open. Zater-
dag en zondag 12-17u. Adres: Van 
Cleeffkade 12a.
* Historische Tuin open. Ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
13.30 tot 16.30u. Expositie ‘60 Jaar 
brandweer Aalsmeer’ in Historisch 
Centrum. 
Tot en met 12 juni:
* Nieuwe zomerexpositie met glas-
kunst en schilderijen in galerie Sous 
Terre, Kudelstaartseweg, tegenover 
watertoren. Open iedere zaterdag 
en zondag 13-17u. Tevens rondrei-
zende glastententoonstelling.
* Jubileum expositie Aalsmeerse 
Doopsgezinden, Eigen wijs, eigen 
weg in kerk Zijdstraat 53. Te bezoe-
ken iedere dinsdag 14-16ul, zater-
dag 14-17u. en zondag 11.30-14u. 
Tot en met 19 juni:
* Expositie ‘Water’ met Aalsmeerse 
kunstenaars in Het Oude Raadhuis, 

Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
Tot en met 15 juni:
* Tekeningen van leerlingen van 
basisscholen met thema ‘Water’ 
op Kinderkunstzolder in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag t/m zondag 14 tot 17u.

Diversen
Woensdag 1 juni:
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 20u.
Donderdag 2 juni:
* Fietstocht OVAK. Start: 13.30u. bij 
zwembad aan Dreef.
Zaterdag 4 juni:
* Open dag bij de brandweer. Kazer-
ne Zwarteweg, 11-16u.
* Landelijke cactus- en vetplanten-
dag bij Ubink, Mijnsherenweg 20 
van 9 tot 16u.
Zondag 5 juni:
* Aalsmeer Roest Niet, toerrit met 
nostalgische voertuigen. Start: 9u. 
bij The Beach, Oosteinderwg 247a. 
Aankomst en bezichtiging hier van-
af 13u.
6 tot en met 9 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer. 
Start maandag om 18u. bij kantine 
Atletiekvereniging, Sportlaan. Don-
derdag laatste wandeldag.
Dinsdag 7 juni:
* Fietstocht ANBO en PCOB. Start 
13.30u. bij Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. 
Woensdag 8 juni:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u. 

Vergaderingen
Maandag 6 juni:
* Inloopavond over bestemmings-
plan Greenpark Aalsmeer in burger-
zaal, gemeentehuis, 20-22u.
Donderdag 9 juni:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentethuis. Aanvang: 20u.

AGENDA

Aalsmeer heeft ‘t: Dresscode@blue
Daverend dansfeest voor 
Fight Cancer op ‘t Plein
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
kwamen 700 à 800 liefhebbers van 
clubmuziek luisteren en dansen op 
de keuze van top dj’s The Flexican, 
DJ Raymundo, DJ Roog en Misja 
Helsloot. Vooral door de gemoede-
lijke sfeer werd het een fantastische 
muziekavond op het Raadhuisplein. 
Volgens de politie was er geen en-
kele overlast tijdens of na het feest.
“Geweldige avond gehad, onwijs 
leuke muziek en dat allemaal voor 
Fight Cancer, helemaal top!”, aldus 
bezoeker Fleur de Pont. De organi-
satie is tevreden over het verloop en 
hoopt volgende week de opbrengst 
voor het goede doel bekend te kun-
nen maken.

“Sfeer helemaal oké”
Harold Ofman, initiatiefnemer van 
Dresscode©blue: “Wat een avond, 
we genieten nog steeds na! Ook 
door alle positieve reacties van be-
zoekers, sponsors, dj’s, en de bevei-
liging. De sfeer was helemaal oké 
en iedereen ging na afloop rustig 
naar huis of naar de after party’s in 
de café’s”. Een dergelijk evenement 
organiseren kost veel tijd en geld. 
Ofman vervolgt: “Zonder sponsors 
krijg je zoiets nooit van de grond. 
Ik ben ook heel blij met alle vrijwil-
ligers die hebben gesjouwd, op- en 
afgebouwd, getapt, geveegd, ge-

danst, kaartjes verkocht of voor toi-
letjuffrouw hebben gespeeld. Zon-
der deze enthousiaste mensen had-
den we dit feest nooit kunnen neer-
zetten.”
 
Blauwe gloed
De bezoekers hadden de knipoog 
in Dresscode©blue goed begrepen: 
Hun kleding was overwegend blauw 
en dat zorgde voor een bijzonde-
re sfeer. Harold Ofman: “Die sfeer 
zie je zeker ook terug op de ve-
le foto’s op onze site. Ook de dans-
groep van Mariëlle Buskermolen 
droeg daar zeker aan bij. We gaan 
nog met het organisatieteam, onze 
sponsors en de gemeente evalue-
ren, maar als het aan mij ligt komt 
Dresscode©blue volgend jaar weer 
terug. En dan gaan we dit succes 
verder uitbouwen, dat spreekt voor 
zich.“

Heldenrace in Bos
Wil jij ook in actie komen tegen kan-
ker? Loop dan mee met de Helden-
race, met een team 6 kilometer ren-
nen of lopen in het Amsterdamse 
Bos op 10 juli. Meer info op www.
fightcancer.nl Fight cancer is een 
jong en inspirerend label van KWF 
Kankerbestrijding voor fondsenwer-
ving voor kankeronderzoek, voor-
lichting en patiëntenondersteuning. 

Klassieke auto’s en motoren kijken
‘Aalsmeer Roest Niet’ 
zondag bij The Beach
Aalsmeer - Op zondag 5 juni wordt 
de vierde editie van Aalsmeer Roest 
Niet georganiseerd. Dit evenement 
met historische auto’s en motoren 
was de vorige jaren een groot suc-
ces. De combinatie van een toerrit 
door de regio en een tentoonstel-
ling van alle voertuigen in Aalsmeer, 
zorgde toen voor veel publiek. De 
inschrijving voor ARN2011 is inmid-
dels gesloten. Met de deelname van 
200 bijzondere auto’s en motoren 
van vóór 1986 heeft het evenement 
ook dit jaar weer een maximale op-
komst. De start van Aalsmeer Roest 
Niet is vanaf 9.00 uur bij The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a.
Tijdens de toerrit door de regio zor-
gen de voertuigen al voor veel be-
kijks langs de route, maar naar ver-
wachting nog meer na terugkomst 
bij The Beach. Vanaf circa 13.00 uur 
worden de eerste deelnemers weer 
terug verwacht. Na de finish worden 

de auto’s en motoren op het par-
keerterrein opgesteld waar het pu-
bliek de vele bijzondere voertuigen 
kan bezichtigen. De laatste deelne-
mers worden rond 16.00 terug ver-
wacht bij The Beach. 

De Stichting Veteraan Autobussen 
verzorgt op 5 juni het vervoer van 
en naar The Beach met twee ou-
de Maarse & Kroon bussen. Vanaf 
haltes bij de diverse winkelcentra in 
Aalsmeer, Kudelstaart, Bovenkerk 
en Westwijk kunnen de liefhebbers 
met de bus een nostalgische toer 
door Aalsmeer maken. Ook dit jaar 
weer de hele dag prominent met vi-
nyl aanwezig, Kees Markman! Sa-
men met Cees van der Schilden en 
Meindert van der Zwaard gaat hij 
‘s-avonds verder met een Aalsmeer 
Roest Niet Afterparty. Alle informa-
tie over ARN2011 is te vinden op 
www.aalsmeerroestniet.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 3 en zaterdag 4 
juni weer volop live muziek in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Vrijdag gaan de spots aan 
voor Robin Steneker en zaterdag 
komen The Incredible Stacks op 
bezoek tijdens Bacchus da Musi-
ca Robin Steneker schrijft, speelt en 
zingt zijn gevoel.
Een gepassioneerde singer-song-
writer die niks liever doet dan zijn 
passie delen met zijn publiek. Hoe-
wel Robin pas op zijn 13e begon 
met muziek maken, heeft hij tot die 
tijd al wel een brede muzieksmaak 
ontwikkeld. De invloeden van de 
muziek waar al die jaren naar ge-
luisterd is hebben zich nu ontwik-
keld tot een stijl waarin Robin zijn 
eigen nummers schrijft. Deze nog 
jonge, maar zeer getalenteerde ar-
tiest gaat na een tijd hard werken 
nu dan ook zijn debuut CD uitbren-
gen. Toch blijft de ervaring van een 
‘echt’ optreden het mooiste wat er 
is. Robin doet dan ook zijn uiterste 
best om deze ervaring met zoveel 

mogelijk muziekliefhebbers te de-
len. Kom ook kijken en luisteren. 

Onweerstaanbare grooves
Hoe kunnen drie improviserende 
gasten op apparatuur uit de jaren 
zestig en zeventig zo fris en modern, 
zo aanstekelijk en dansbaar klin-
ken? Vraag het aan The Incredible 
Stacks, zaterdag komen ze in Bac-
chus spelen. De setopbouw heeft 
meer overeenkomsten met die van 
een DJ dan met die van een rock-
band. Verwacht geen set van losse 
liedjes, maar een strakke ‘jam’ van 
vette beats, rauwe gitaar en stam-
pende bas. Het gaat allemaal om rit-
me, onweerstaanbare grooves, cat-
chy riffs en muzikale spanning. Vol-
ledig analoog. Bezetting: Peter van 
der Meer op gitaar en orgel, Rob 
van der Meer op bas en clarinet en 
Marijn Kunst op drums. De muziek 
in Bacchus vrijdag en zaterdag be-
gint om 21.30 uur, de zaal is beide 
avonden open vanaf 21.00 uur.
Info: op www.cultureelcafebacchus.

Jarige Brandweer Vereniging 
houdt open dag zaterdag!
Aalsmeer - De Aalsmeerse Brand-
weer Vereniging viert dit jaar haar 
60-jarig bestaan en daarom is het 
tijd voor een feestje! Natuurlijk vie-
ren de Aalsmeerse brandweerman-
nen en vrouw dit niet alleen. Voor 
deze gelegenheid nodigen ze alle in-
woners van de gemeente Aalsmeer 
en omgeving uit voor een feestelij-
ke open dag. Deze open dag wordt 
aanstaande zaterdag 4 juni gehou-
den tussen 11.00 en 16.00 uur bij de 
kazerne aan de Zwarteweg. 

De dag staat geheel in het teken 
van het verleden, heden en toe-
komst. Het zal menig jongenshart 
sneller doen kloppen. Voor deze 
gelegenheid komt een groot aan-
tal historische brandweervoertuigen 
naar Aalsmeer. Dit complete muse-
um aan voertuigen wordt op en om 
het brandweerterrein aan de Zwar-
teweg opgesteld. De wagens zijn 
van binnen en buiten te bezichtigen 

en een aantal wagens zal laten zien 
wat ze in huis heeft. Voor het he-
dendaagse werk zal de brandweer 
de gehele dag demonstraties geven 
van onder andere vlam in de pan, 
een gasexplosie, een ongeval met 
beknelling, binnenbranden en de 
nieuwste aanwinst de Cobra Cutter. 
Natuurlijk kan jong en oud de ge-
hele dag even voelen hoe het is om 
brandweerman/vrouw te zijn door 
zelf te blussen, mee te varen in de 
super snelle brandweerboot, mee te 
rijden in een brandweerauto of bo-
ven in een hoogwerker te staan. 
Naast de brandweer zullen de 
Brandwondenstichting, stichting 
AED en brandpreventie de bezoe-
kers voorzien van nuttige informa-
tie en tips en is er de mogelijkheid 
tot aanschaf van de zo belangrij-
ke brandmelder. Komt allen naar 
de kazerne aan de Zwarteweg, het 
wordt vast en zeker een hele gezel-
lige (familie)dag! 

Fans in Upload Cinema
Aalsmeer - Zoals idolen alles doen 
voor de roem, halen fans alles uit de 
kast om hun helden te eren. Of het 
nu gaat om popartiesten, filmsterren 
of voetbalclubs: zonder hun aan-
hangers zijn ze nergens. ‘I’m Your 
Biggest Fan’ toont de grappigste, 
vertederendste, fanatiekste en eng-
ste manieren waarop fans hun ido-
len adoreren. Ken jij de ultieme fan-
video? Stuur je link in! Gastredac-
teuren zijn: Kees Veling, program-
meur van Lowlands TV en Han-
na Bervoets, Volkskrantcolumnist, 
schrijver en fangek. Upload Cine-
ma brengt het beste van het web op 
het witte doek. Het internet is ook 
van jou! Dus jouw inzending wordt 
gewaardeerd. Upload Cinema biedt 
in De Oude Veiling een program-
ma van inspirerende, vermakelij-
ke en soms verbijsterende inter-
netvideos. Elke maand gekoppeld 
aan een speciaal (actueel) thema. 
Het publiek zorgt zelf voor de con-
tent door vooraf films in te sturen via 

de website van Upload Cinema. Een 
voorselectie wordt gedaan door een 
zogenaamde ‘community redactie’: 
een internationale groep van actie-
ve Upload Cinema-leden, bloggers, 
web-redacteuren en andere film- en 
internetliefhebbers die online stem-
men op de inzendingen. Een vas-
te redactie aan- gevuld met gastre-
dacteuren (passend bij het thema), 
selecteert de beste en stelt daar een 
programma van samen van circa 90 
minuten. Het programma wordt ‘live’ 
ingeleid, na afloop is er ruimte voor 
discussie. De kwaliteit van de web-
video’s is doorgaans uitstekend om-
dat de oorspronkelijke bestanden 
die van internet gehaald worden, 
een steeds hogere resolutie hebben.
Het Upload Cinema Team Aalsmeer 
heet bezoekers op zaterdag 11 juni 
van harte welkom in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat.
Aanvang: 21.00 uur en entree 5 euro 
per persoon. Kijkwijzer vanaf 12 jaar.
Thema is ook Biggest Fan.

Dj’s Jochem en Joost en 
chillen in café de Praam
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag, 
donderdag 2 juni, komt DJ Jochem 
van Leeuwen de bezoekers van ca-
fé de Praam de dansvloer op lok-
ken. Gezellig een drankje komen 
drinken en al zittend genieten van 
de muziek, mag natuurlijk ook. Het 
feest begint om 22.00 uur. Vrijdag 3 
juni wordt een praamavond geor-

ganiseerd met achter de knoppen 
feestdj Joost. Om 22.00 uur begint 
het feest en iedereen vanaf 18 jaar 
is van harte welkom. De toegang is 
gratis. Zaterdag 4 juni opnieuw naar 
de Praam is een aanrader, het wordt 
chillen met Inge en Bas. Aanvang is 
21.00 uur en ook deze avond wordt 
geen toegang gevraagd.

In The Big Apple van Crown Studios

Feest met Jan Leliveld en 
Glennis Grace zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 4 juni is het feest met zanger 
Leliveld en zangeres Glennis Grace 
in ‘The Big Apple’ van de Crown 
Business Studios aan de Van Cleeff-
kade. Ook worden de bezoekers ge-
trakteerd op een optreden van Ruby 
van Urk en dj Kees Markman zorgt 
voor de muziek in de pauzes. Tevens 
zal het nieuwe album ‘Één voor één’ 
van Jan gepresenteerd worden. Het 
album wordt door kenners beschre-
ven als een heel gezellig album met 
een diversiteit aan liedjes. Er staan 
tien nieuwe prachtige nummers op 
dit album, De zaal, waar het feest 
gegeven wordt, bestaat uit twee ver-
diepingen, heeft een prachtig podi-
um, een mooi Amerikaans decor en 
een geweldige showtrap waar de 

artiesten vanaf komen. Allereerst 
gaat Jan enkele nummers van zijn 
nieuwe album ‘Één voor één’ zin-
gen, maar ook zijn overige repertoi-
re komt aan bod. Tussen de twee se-
ries van Jan is het podium geheel in 
handen van Glennis Grace. De zan-
geres laat wekelijks zien in het pro-
gramma ‘Beste zangers van Neder-
land’ van de Tros dat zij echt de bes-
te zangeres van Nederland is. Na-
dat Glennis het publiek heeft over-
donderd mag Jan zijn feestje afslui-
ten met ‘feest’. In het voorprogram-
ma staat Ruby van Urk en dj Kees 
Markman draait op de afterpar-
ty. Lijkt je het je leuk om ook naar 
het feest van Jan Leliveld en Glen-
nis Grace te komen? Kijk dan op de 
site: www.janleliveld.nl voor kaarten.

Eerste week van september!
Feest met Twenty 4 Seven
Aalsmeer - Zaterdag 10 september 
presenteert de Feestweek Aalsmeer 
een avond Back to the Past met op-
tredens van diverse artiesten. In de 
tent op het Praamplein komt DJ Alex 
van Oostrom optreden, de spots 
gaan aan voor Amsterjamming, Ca-
pain Hollywood en niemand min-
der dan Twenty 4 Seven. Het overige 
programma is ook een bezoek meer 
dan waard, met op woensdag drie 
Aalsmeerse bandjes, donderdag 
de Miss Aalsmeer verkiezing met 
op het podium Wolter Kroes, Glen-
nis Grace, Jan Leliveld en de mei-
denband The Exclusive Strigs. Vrij-

dagmiddag een gezellige ouderen-
middag, woensdagmiddag zijn kids 
overigens welkom, en vrijdagavond 
een Hollandse feestavond met heel 
veel bekende artiesten en meezin-
gers!

Vrijdag en zaterdag in Bacchus
Robin Steneker en The 
Incredible Stacks live!

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

MUST VOOR GITARISTEn:
STRInG ClEAnER

o14,50

TIP VOOR DRUMMERS:
nIEUWE bRUSHES

o20,85 PER PAAR 

AAnRADER VOOR bASSISTEn:
nIEUWE HI-bEAM

DR-SnAREn o39,95 (set)
 

OOK lEUKE AAnbIEDInG:
KEYbOARD-STATIEf

o29,95



•	 Stommeerweg	51,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Zwarteweg	9,	het	vergroten	van	de	woning.

Verleende bouwVergunningen met toepassing 
Van een ontheffing

Een	bouwvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	stuk-
ken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-11.30	
uur,	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	
dienstverlening,	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	Amster-
dam,	sector	bestuursrecht,	Postbus	75850,	1070	AW	Amsterdam.	

•	 Zeeltstraat	69,	het	wijzigen	van	een	woning	in	
	 een	praktijkruimte;
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 juni 2011.

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	ge-
meentehuis	 te	 Aalsmeer.	 Gedurende	 deze	 termijn	 kan	 een	 be-
langhebbende	schriftelijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	tegen	
het	ontwerpbesluit	naar	 voren	brengen.	De	 schriftelijke	 ziens-
wijze	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,	handhaving	en	dienst-
verlening	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	Wo-
ningwet,	ontheffing	van	het	geldende	bestemmingsplan	en	
bouwvergunning	te	verlenen	voor:
•	 Herenweg	38	te	Kudelstaart,	het	creëren	van	een	
	 insteekhaven.

welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommis-
sie	 ligt,	 tussen	 9.00-11.30	 uur,	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	
vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening,	balie	6,	tel.	
0297-387698.	Op	de	agenda	staan	de	binnengekomen	aan-
vragen	omgevingsvergunning,	activiteit	bouwen,	van	de	af-
gelopen	2	weken.	

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
week 22

t/m	1	juni	 Jaarverslag	2010	klachtenadviescommissie	
	 Gemeente	Aalsmeer;
t/m	2juni	 Evenementenvergunning:	Koninginnefeest,	

Raadhuisplein	op	30	april	2011;
t/m	2juni	 Ontheffing	sluitingstijd:	Dorpshuis	Kudelstaart	

van	7	op	8	mei,	en	van	20	op	21	mei	2011	tot	
02.00	uur;

t/m	2	juni		 Ontheffing	sluitingstijd:	luilaknacht	
	 Jongerencentrum	N201	van	10	op	11	juni	2011	

van	18.00-08.00	uur,	na	03.00	uur	mogen	er	
geen	bezoekers	meer	worden	toegelaten;

t/m	2	juni	 Evenementenvergunning:	Organisatie	Avond-
vierdaagse	Kudelstaart,	wandel-avondvierdaag-
se	Kudelstaart	van	20	t/m	23	juni	2011;

t/m	2	juni	 Standplaatsvergunning:	bij	winkelcentrum	
	 Kudelstaart,	de	verkoop	van	zuivel	op	vrijdag;
t/m	3	juni	 Verkeersmaatregel:	stremmen	G.	den	
	 Hertoglaan,	4	mei	2011	tussen	14.00-16.00	

uur	t.b.v.	onthulling	gedenkteken;
t/m	3	juni	 Verkeersmaatregel:	stremmen	Schoolstraat,	

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	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 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	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
•	 Bandjesavond	in	Aalsmeer	Centrum	van	20.00	–	01.00	op	

25	juni	2011.
Datum verzending vergunning 6 juni 2011

Standplaatsvergunning
Op	grond	van	artikel	2.10	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	de	vergunning	verleend	voor:
•	 de	 verkoop	 van	 vis,	 op	 donderdag	 bij	 winkelcentrum	

Nieuw-Oosteinde;
•	 de	verkoop	van	zuivel,	op	woensdag	en	zaterdag	bij	win-

kelcentrum	Nieuw-Oosteinde;
•	 de	verkoop	van	vis,	op	donderdag	bij	het	Pompplein.
Datum verzending vergunning 7 juni 2011

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
•	 Aalsmeerderweg	t.h.v.	344,	het	aanleggen	van	een	tijde-

lijke	uitrit;
•	 Aalsmeerderweg	249,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Apollostraat	26,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Calveslo	14,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Kastanjelaan	24,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Nieuw	Oosteinde	deelplan	9,	het	aanleggen	van	kabels	en	

leidingen;
•	 Uiterweg	308,	het	slopen	van	de	woning	en	het	bouwen	

van	een	nieuwe	woning;
•	 Zonnedauwlaan	28,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een	omgevingsvergunning,	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,	handhaving	
en	dienstverlening,	balie	6.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	
wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	
na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	een	ge-
motiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuurs-
orgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
•	 Aalsmeerderweg	282,	het	aanleggen	van	kabels	
	 en	leidingen;
•	 Citroenvlinderstraat	15,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Dorpsstraat	99,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Emmastraat	en	Wilhelminastraat,	het	aanleggen	
	 van	kabels	en	leidingen;
•	 Graaf	Willemlaan	14,	het	verwijderen	van	asbest;
•	 Hadleystraat	62,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Hendrikstraat	8,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Noordpolderweg	3,	het	plaatsen	van	een	kas;
•	 Oosteinderweg	/	Machineweg,	het	aanleggen	
	 van	kabels	en	leidingen;
•	 Seringenpark	10,	het	verwijderen	van	asbest;	
•	 Stommeerweg	49,	het	plaatsen	van	2	dakkapellen;

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
1 juni 2011

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

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma	t/m	vr	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tus-
sen	17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reis-
documenten,	rijbewijzen,	verhuizingen	en	uittreksels.	Voor	
inschrijvingen	 vanuit	 het	 buitenland	 en	 planning	 onder-
trouw	en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	
te	worden	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	te-
lefonisch	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	 be-
stuurssecretariaat.	Voor	een	afspraak	met	de	burgemeester	
drs.P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	
van	de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	porte-
feuilleverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee	keer	per	maand	is	het	mogelijk	om	de	fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 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	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	7	en	21	juni	2011.

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

oVerige loketten en informatie	
Vreemdelingenloket:	tel.	0900-1234561
Openingstijden	cluster	werk	en	Inkomen	G2:
di.	en	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
wo.		 13.30-16.30	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513255
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur
Openingstijden	Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg	G2:
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur,	vrije	inloop.
ma.	t/m	do.	 12.00-17.00	uur,	op	afspraak.
Tel.	spreekuur,	0297-513131
ma.	t/m	vr.	 08.30-12.00	uur	
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulpverlening	
Gemeente	Uithoorn:
Tel.	0297-513931,Postbus	8,	1420	AA,	Uithoorn
Brengen	en	ophalen	van	afval:	
Afvalbedrijf	de	Meerlanden
Tel.	0297-381717	of	info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor	al	uw	klachten	en	meldingen.	Servicelijn:	0297-387575	
of	mail	naar:	 servicelijn@aalsmeer.nl.	Alle	klachten	en/of	
meldingen	 worden	 door	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 binnen	 7	
werkdagen	afgehandeld.	Mocht	het	zo	zijn	dat	we	dat	stre-
ven	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.	Be-
reikbaar	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	aan-
spreekpunt	Schiphol	(BAS),	BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	
van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	of	via	info@mailbas.nl		
of	website	www.bezoekbas.nl

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noord-holland
Voor	 al	 uw	 klachten	 over	 provinciale	 wegen	 en	 bruggen:	
tel.	0800-0200600	of	mail	naar:	infobu@noord-holland.nl.

	 14	mei	2011	tussen	09.00-13.00	uur	tbv	
	 hijswerkzaamheden;
t/m	3	juni	 Standplaatsvergunning:	Het	plaatsen	van	vier	

statafels	voor	café	Sportzicht,	tijdens	
	 Koninginnedag;
t/m	3	juni		 Exploitatie-	en	terrasvergunning:	Snackbar-

eethuis	“De	Ruif”,	Kudelstaartseweg	261-B;
t/m	3	juni		 Exploitatie-	en	terrasvergunning:	
	 “De	Carnivoor”,	Ophelialaan	102;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Wandelavond-

vierdaagse	Aalsmeer	van	6	t/m	9	juni	2011;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Buurtbarbecue	
	 G.	den	Hertoglaan/H.	Buismalaan	op	18	juni	

2011	van	16.00-23.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Buurtbarbecue	
	 Sportlaan	op	9	juli	2011	van	16.00-23.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Jordaanse	avond,	
	 Ophelialaan	op	16	juli	2011	van	
	 20.00-01.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Triathlon	Aalsmeer,	

Hornmeer	op	28	augustus	2011	van	
	 09.00-16.00	uur;
t/m	9	juni	 Evenementenvergunning:	Feestweek,	

Praamplein	van	4	september	t/m	11	september	
2011;

t/m	14	juni	 Koninklijk	besluit	tot	gedeeltelijke	
	 goedkeuring	onteigeningsbesluit	“Dorpshaven”;
t/m	15	juni		Exploitatie-	en	terrasvergunning:	
	 “De	Stoute	Schoen”,	Kudelstaartseweg	222;
t/m	15	juni	 Plattegrondbesluit	marktterrein;
t/m	24	juni	 Kennisgeving	besluit	wet	algemene	bepalingen	

omgevingsrecht;
t/m	29	juni	 Horecavergunning:	sportkantine	
	 “De	Waterlelie”,	Dreef	7;
t/m	29	juni	 De	Stoute	Schoen”,	Kudelstaartseweg	222;
t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Dresscode	Blue	op	

het	Raadhuisplein	van	20.00-01.00	uur	op	
	 28	mei	2011;
t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Multisupply	

zwemloop	op	de	Dreef	van	08.00-10.00	op	28	
mei	2011;

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Aalsmeer	Roest	Niet	
bij	The	Beach	van	08.00-22.00	uur	op	5	juni	
2011;

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Junior	Pramenrace	
bij	Stokkeland	van	12.00-17.00	uur	op	25	juni	
2011;

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	5-kmloop	in	het	
Hornmeerpark	van	10.00-13.00	uur	op	3	juli	
2011;

t/m	7	juli		 Evenementenvergunning:	Summer	Dance	Party	
van	12.00-01.00	uur	op	9	juli	2011;	

t/m	7	juli	 Evenementenvergunning:	Verjaardagsfeest	bij	
Sweelinckstraat	58	van	16.00-23.00	uur	op	

	 16	juli	2011;
t/m	19	juli	 Evenementenvergunning:	Bandjesavond	in	

Aalsmeer	Centrum	van	20.00-01.00	op	25	juni	
2011;

t/m	20	juli	 Standplaatsvergunningen:	de	verkoop	van	
	 vis,	op	donderdag	bij	winkelcentrum	
	 Nieuw-Oosteinde;	de	verkoop	van	zuivel,	
	 op	woensdag	en	zaterdag	bij	winkelcentrum	

Nieuw-Oosteinde;	de	verkoop	van	vis,	op	
donderdag	bij	het	Pompplein.

t/m	24	juni	 Concept	Masterplan	Herenweg	en	omgeving.
t/m	24	juni	 Concept	Masterplan	Groenzone	(Oosteinderweg	

en	omgeving).

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	ziens-
wijze	indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 24 juni 2011
•	 Oosteinderweg	215,	monument,	het	aanbrengen	
	 van	geluidsisolatie;
inzagetermijn tot vrijdag 15 juli 2011
•	 Herenweg	38,	het	creëren	van	een	insteekhaven.
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Oplichterspraktijken in Aalsmeer
Maandag 30 mei ontvingen mijn ou-
ders (70+) een brief met daarin de 
mededeling dat ze een prijs hebben 
gewonnen. Het zag er in eerste oog-
opslag officieel uit, maar toch ver-
trouwden mijn ouders het niet. Ze 
hadden immers nergens aan mee 
gedaan. Ik heb de brief bekeken 
en kwam tot een aanzienlijk aantal 
schrijffouten, o.a. in plaats van Ku-
delstaart Dorpshuis stond er Drops-
huis. Daarna ben ik op internet gaan 
zoeken naar de organisator Hol-
landsche Evenementen en kwam al 
heel snel bij Tros Radar uit. 
Dit bedrijf stuurt brieven naar 
meestal oudere inwoners van een 
gemeente, met de mededeling dat 
ze een prijs hebben gewonnen. Dit 
keer trouwens een TV en DVD Af-
standsbediening. De vraag is krijg 
je een TV en DVD met afstands-
bediening of alleen de afstandsbe-
diening ter waarde van 220 euro. 
Er dient opgegeven te worden met 
hoeveel personen men denkt langs 
te komen om de prijs op te halen. 
Je wordt ontvangen met een kop 
koffie en na afloop een kopje soep. 
Klinkt goed denk je dan! De uitnodi-
gingen zijn verstuurd door het Hol-

landsche Evenementen Bureau uit 
Rheden (bij Arnhem). Dit bedrijf ge-
bruikt het prijzenfestijn als lokker-
tje om ter plaatse andere producten 
(hoofdzakelijk matrassen en hoofd-
kussens) te verkopen. De verkoop-
methode is berucht en daardoor al 
eens besproken in programma’s 
als Kassa en Tros Radar. Als je niet 
sterk in je schoenen staat, ben je zo 
maar een paar honderd euro lichter. 
Ik denk dat ik zelf maar een kijkje 
ga nemen 6 juni om 14.00 uur in het 
Dorpshuis. En is het niks, dan heb ik 
in ieder geval een bak koffie en een 
kop soep gratis.

Johan Vermeule
Johan_vermeule@versatel.nl

ingezonden Voortzetting onderzoek 
naar zwembad-zaak
Aalsmeer - Een 53-jarige man uit 
Uithoorn die wordt verdacht van on-
tucht met een jong kind is door de 
rechter-commissaris van de recht-
bank in Amsterdam heengezonden. 
De man werd op vrijdag 20 mei door 
de politie aangehouden nadat ou-
ders van het kind op woensdag 18 
mei aangifte tegen hem hadden ge-
daan. De zweminstructeur werk-
te sinds oktober 2008 bij het zwem-
bad in Aalsmeer en de directie heeft 
hem inmiddels op non-actief ge-
steld. Het Openbaar Ministerie is te-
gen deze beslissing in beroep ge-
gaan en de man blijft verdachte. 
Het onderzoek door de politie wordt 
voortgezet. Voorafgaande aan de 
raadsvergadering van donderdag 26 
mei deed burgemeester Pieter Lit-
jens in het kort verslag van de za-
ken die in gang zijn gezet, na over-
leg met politie, justitie en hulpverle-
ning nadat duidelijk was geworden 
dat de zaak ernstig genoeg was om 
een goede voorlichting te geven aan 
betrokkenen en om ervoor te zorgen 
dat mensen goed geïnformeerd zijn. 
“Het is van belang dat zij uit eerste 
hand vernemen wat er wel en wat 
er niet aan de hand is. En dit moet 
niet gebeuren via de tamtam. In de 

gemeente Aalsmeer heb je eigenlijk 
geen Twitter nodig om een verhaal 
binnen vijf minuten van Kudelstaart 
naar Nieuw-Oosteinde te krijgen. In 
dat kader is het voorbeeld waarbij je 
iemand ter linkerzijde een zin in zijn 
oor fluistert en het verhaal dat je ter 
rechterzijde vervolgens terugkrijgt is 
gegarandeerd niet meer hetzelfde.”
Woensdagvond 25 mei heeft een 
besloten informatieavond plaatsge-
vonden voor direct betrokken ou-
ders en verzorgers. 
Burgemeester Litjens verder: “De 
opstelling van de ouders was be-
heerst en rustig en ook emotio-
neel. Ik heb daar diep respect voor. 
De komende tijd zal in het teken 
staan van vragen en onzekerheid. 
Veel antwoorden zullen de komen-
de tijd komen en sommige antwoor-
den zullen wellicht nooit gegeven 
kunnen worden. Zowel gemeente 
als zwembad moeten vooruit en al-
les in het werk stellen om op plaat-
sen waar ouders hun kinderen aan 
anderen toevertrouwen een veili-
ge omgeving te creëren.” Voor vra-
gen van ouders/verzorgers over de 
zwembadzaak is een speciaal te-
lefoonnummer open gesteld: 020-
5523555. 

Schiphol - Het Schipholteam, een 
samenwerkingsverband van Dou-
ane en Koninklijke Marechaus-
see heeft in de afgelopen perio-
de diverse aanhoudingen verricht 
voor drugssmokkel via de luchtha-
ven Schiphol. Het team is een sa-
menwerkingsverband van Koninklij-
ke Marechaussee en Douane op de 
luchthaven Schiphol,
dat zich voornamelijk richt op de 
bestrijding van drugssmokkel in de 
passagierslijn. Malafide medewer-
kers van bedrijven op de luchthaven 
zijn een belangrijk speerpunt in hun 
onderzoeken. Onlangs werd een 
22-jarige Dominicaanse aangehou-
den na aankomst van een vlucht uit 
de Dominicaanse Republiek. De Do-
minicaanse overhandigde na aan-
komst een pakket aan een 44 jarige 
man uit Hoorn. Na controle bleek in 
het pakket 12 kilo cocaïne te zitten. 
De man uit Hoorn, werkzaam bij een 
bedrijf op Schiphol, zou de cocaïne 

door de controle moeten loodsen.
In het onderzoek dat volgde werd 
later nog een 43-jarige inwoner uit 
Den Haag aangehouden, op ver-
denking van medeplichtigheid aan 
drugssmokkel. Donderdag 19 mei 
werd een 30-jarige Portugees aan 
een controle onderworpen,  na aan-
komst van een vlucht uit Panama.
De man bleek tijdens controle van 
zijn bagage een grote hoeveelheid 
kleerhangers, gevuld met cocaïne 
bij zich te hebben. Na weging bleek 
het te gaan om drie kilo cocaïne. 
Twee dagen later werd een 23-jarige 
Dominicaan onderschept, afkomstig 
uit de Dominicaanse Republiek. Ook 
bij hem werden kleerhangers aan-
getroffen met daarin ongeveer 2 ki-
lo cocaïne verwerkt. Ook werd in 
de afgelopen weken bij passagiers 
drugs gevonden verstopt in verzor-
gingsproducten zoals deodorantrol-
lers en shampoo, kleding en voe-
dingswaren.

Drugssmokkel op Schiphol
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TV Kudelstaart speelt 
Bed-Kwartet enthousiast
Kudelstaart - De afgelopen twee 
weken heeft toneelvereniging Ku-
delstaart weer haar voorjaarsuit-
voeringen gespeeld. Dit keer de 
komedie Bed-Kwartet. Het publiek 
kon meekijken de slaapkamers van 
drie verschillende stellen. In de eer-
ste slaapkamer zagen we het echt-
paar Delia en Ernst die hun 42-ja-
rige trouwdag vierde. Vast geroest 
in oude patronen bracht de ‘haring 
in tomatensaus’ wat kleur aan hun 
saaie huwelijk. Annelies Onken en 
Wim Zandvliet speelde dit stel ui-
terst treffend. Het was duidelijk dat 
er een goede klik is tussen deze 
twee acteurs. In de tweede slaap-
kamer Maik en Kate. Het gelukkige 
stel ziet hun feestje, ter ere van het 
nieuwe huis, compleet in het wa-
ter vallen. De klusser met twee lin-
ker handen Maik (Jitse Krenn) ziet 
zijn verleidelijke vrouw Kate (sterk 
spel van Monique Mantel) nauwe-
lijks staan, en neemt een vlucht in 
de montage van zijn nieuwe lade-
kast. Dit zorgde voor mooie onhan-
dige momenten. “Ben ik nog aan-
trekkelijk”, vraagt Kate. ”Ja, als ik de 
ladegeleider maar kan vinden”, ant-
woordt Maik. In de laatste slaapka-

mer ligt Nick in bed met helse rug-
pijnen. Een heerlijke rol voor Pe-
ter Schenkius, die het hele stuk in 
bed door heeft gebracht. Zijn lief-
tallige vrouw Jane (gespeeld door 
Liesbeth Zeldenthuis) verzorgt haar 
man met gepaste tegenzin, want ze 
heeft door dat hij wel wat overdrijft. 
Een mooie rol van twee sterke spe-
lers, die zeer prettig zijn om naar 
te kijken. Het laatste stel werd ge-
speeld door Nick Janmaat en Me-
rel Meijer. De losbol Danny is nog 
maar kort getrouwd met de lichte-
lijk gestoorde Susannah. Voor beide 
acteurs hun eerste grote rol, en in 
dat licht speelde Nick verdienstelijk. 
Wel zal hij nog meer moeten letten 
op zijn verstaanbaarheid. Merel was 
voor velen een openbaring. Ze zette 
haar rol van super onzekere Susan-
nah uitstekend neer, en was dé ver-
rassing van dit stuk. In het tweede 
bedrijf zakten de spelers door het 
bed. Dit was allerminst tekenend 
voor de avond. Het stuk bleef abso-
luut overeind staan. Het publiek ver-
maakte zich met het heerlijke spel, 
dat onder de goede leiding van re-
gisseur Hans Koekoek met veel 
enthousiasme is neergezet.

Twee avonden bluegrass in 
Oude Raadhuis Hoofddorp
Hoofddorp - Uit de vele groe-
pen die voor de jaarlijkse Europe-
an World of Bluegrass Convention 
naar Nederland komen, worden en-
kele toppers gecontracteerd om in 
Het Oude Raadhuis te komen spe-
len. Het Bluegrass Festival in Hoofd-
dorp omvat traditiegetrouw twee 
fantastische avonden waarbij onder 
de verzamelnaam Bluegrass stijlen 
als blues, country en diverse soorten 
volksmuziek de revue zullen passe-

ren. Op woensdag 8 juni spelen The 
Davidson Brothers en Cheerful Di-
ligence en op donderdag 9 juni is 
Cheerful Diligence samen met Oh 
My Darling te zien. Beide concer-
ten beginnen om 20.30 uur en zijn 
te zien in Het Oude Raadhuis in 
Hoofddorp. Kaarten voor het Blue-
grass Festival zijn verkrijgbaar via de 
kassa van Schouwburg De Meer-
se, telefoon 023 55 63 707, of via 
www.demeerse.com.

Feestweekend Kudelstaart geslaagd
Assist Promotions wint 
beachvolleybaltoernooi
Kudelstaart - Vrijdagavond 20 mei 
begon het feestweekend in Ku-
delstaart met een gezellig feest in 
Dorpshuis ‘t Podium. DJ Ronald 
zorgde voor een uitstekend sfeer-
tje en de feestgangers hadden het 
goed naar hun zin. Na dit gezelli-
ge feest stond op zaterdag het in-
middels traditionele beachvolley-
baltoernooi op het programma. 19 
teams hadden zich opgegeven om 
te strijden om de titel Beachvolley-
balkampioen van Kudelstaart 2011. 
Door de vele inschrijvingen was de 
organisatie genoodzaakt een der-
de veld achter het Dorpshuis aan te 
leggen. Na spannende voorrondes 
bleven er vier teams over die gingen 
uitmaken wie de wisselbeker in ont-
vangst mocht nemen.
In de halve finale versloeg Assist 
Promotions het team The Beachies. 
Het team van de Pretpeurders zorg-
de voor een verrassing door in de 
halve finale na verlenging het team 
Maar wij hebben Loogman uit te 
schakelen, maar zij veroverden toch 
nog de derde plaats. 
Assist Promotions was al weken aan 
het trainen en de finale leek een for-
maliteit te worden. De leden van de 
Pretpeurders waren al vanaf ‘s mor-
gens vroeg bezig geweest met het 
aanleggen van de velden en za-
ten er al aardig doorheen. Het te-
gendeel bleek waar en de fina-
le ging lang gelijk op. Het team van 

De Pretpeurders stond halverwe-
ge voor, maar de vermoeidheid eiste 
toch zijn tol. Assist Promotions won 
de finale uiteindelijk met 21-16. Al 
met al een terechte winnaar na een 
zeer geslaagde dag. 

Romy, Gijs, Roul en Dennis
Zondag stonden Peur-um-Erin en 
De Kudelstaartse kampioenschap-
pen Eieren Vangen op het program-
ma. Net als bij het echte ‘Ter land, 
ter zee en in de lucht’ wisselen de 
onderdelen bij Peur-um-Erin. Ging 
je vorig jaar nog ‘Ter zee’, dit jaar 
gingen deelnemers met een skel-
ter van een helling af ‘Ter land’. Goe-
de stuurmanskunsten waren vereist 
om op de uitgezette baan te blijven 
en zo dicht mogelijk bij het einde te 
komen. 
De jeugd had dit duidelijk beter on-
der de knie dan de volwassenen. 
Het leek makkelijker dan het was 
en uiteindelijk waren er maar twee 
deelnemers die een score neerzet-
ten: Romy van de Bergen won nipt 
van Gijs Braat. De Kudelstaart-
se kampioenschappen eieren van-
gen leverden vele gebroken eieren, 
vieze kleren en vele oehhs en ahhs 
op. Roul en Dennis kwamen tot een 
ongekende afstand van maar liefst 
30,60 meter. Tweede werden Ronald 
en Stephan met 27,30 meter. 
Foto’s en volledige uitslagen zijn te 
vinden op www.pretpeurders.nl.

Hommage aan ontwerper Daan 
Schiff in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Wat zouden verengin-
gen, stichtingen en clubs zijn zon-
der vrijwilligers. Hoeveel jonge-
ren en ouderen zou men dupe-
ren als er geen vrijwilligers waren. 
Zo’n toegewijde en bekende vrijwil-
liger is Daan Schiff, niet meer weg 
te denken bij watersportvereniging 
Nieuwe Meer, de Samenspraak en 
al ruim tien jaar bij stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer. Daan Schiff 
maakte als grafisch ontwerper voor 
KCA het nieuwe logo, vele posters, 
ladders en nieuwsbrieven, verzorg-
de een uitstekende publiciteit en 
was betrokken bij de organisatie 
van de Kunstroute. 
Afgelopen zondagmiddag nam 
Daan afscheid van KCA. Omringd 
door ruim 100 posters keek Schiff 
terug op zijn bijdrage aan de be-
kendheid van KCA. Marian Kaaijk, 
voorziiter van KCA, verraste de gra-
fisch ontwerper met een klein con-
cert van het Saxofoonkwartet van 
Robbert Tuinhof. Bach, Lantier en 

Piazzolla klonken prachtig in de ka-
mers van het Oude Raadhuis. Net 
als het stukje Vivaldi gespeeld door 
de talentvolle Faas en Boet. Jong ta-
lent stimuleren dat is een taak die 
KCA hoog in het vaandel heeft. Als 
hommage aan de ontwerper en te-
kenaar Schiff is tot en met 19 ju-
ni een selectie te zien uit zijn veel-
zijdig grafisch oeuvre; ruim veertig 
werken uit de periode 1959 tot 2010. 
Zijn vrije werk, zoals de landschaps-
tekeningen, vertoont verwantschap 
met het werk in opdracht. Helde-
re, behendige lijnen in de composi-
tie, eerst met de geliefde rietpen en 
later met kleurpotlood en krijt. De 
handgetekende, vaak geestige figu-
ren vormen een bijzondere attractie 
binnen zijn grafische oeuvre. Het af-
scheid van Daan uit het bestuur be-
tekent gelukkig geen afscheid als 
ontwerper van affiches voor ten-
toonstellingen van KCA, daar ver-
wacht KCA nog lang met hem sa-
men te werken.

Daan Schiff (tweede van links) geniet van jong talent tijdens een klein concert 
dat hem is aangeboden door KCA. Op de achtergrond schilderijen in de ten-
toonstelling Water in het Oude Raadhuis.

Bindingfeest voor jong 
en oud heel geslaagd!
Aalsmeer - Een groot feest was wel 
op zijn plaats nu Stichting de Bin-
ding 40 jaar bestaat. Inmiddels zijn 
de leeftijden uitlopend van jong 
naar oud, waardoor dit feest ook 
heel divers was. Voor de tieners uit 
Kudelstaart en Aalsmeer was er een 
disco met DJ Jochem, waarbij flink 
gedanst en geroeid (!) werd op de 
gekste nummers. Buiten konden 
marshmallows geroosterd worden 
door de tieners, maar ook de jon-
geren. Zij konden deze feestavond 

met z’n allen leuke films kijken met 
chips en drankjes. Het team, be-
stuur en alle vrijwilligers hebben 
genoten van een heerlijke barbe-
cue. Voor de oudere Binding-gan-
gers werden films vertoond van de 
kampen van vroeger. Bij velen kwa-
men de leukste herinneringen aan 
de Bindingkampen boven. Er werd 
nog lang nagepraat onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
De foto’s van dit feest zijn te zien op 
www.debinding.nl.

Ons Tweede Thuis kan 
mensen blijven opleiden
Aalsmeer - Ons Tweede Thuis heeft 
onlangs een grote subsidie van het 
Europees Sociaal Fonds ontvangen. 
Het gaat om bijna honderdduizend 
euro voor het opleiden van leer-
lingen. Jongeren en zij-instromers 
kunnen via de zogenaamde be-
roepsbegeleidende leerweg aan de 
slag bij Ons Tweede Thuis, organi-
satie voor mensen met een handi-
cap. De leerlingen krijgen een tijde-
lijk dienstverband voor de duur van 
de opleiding (2 tot 3 jaar). Zij wer-
ken vier dagen in de praktijk en 
gaan één dag per week naar school. 
Het geld van het Europees Sociaal 
Fonds is bedoeld voor ondersteu-
ning van de leerlingen in de prak-
tijk. Zij krijgen op de werkvloer na-
melijk zo’n twee uur in de week be-
geleiding van daarvoor aangestel-
de medewerkers. Omdat de exami-
nering tegenwoordig voor een groot 
deel ook op de werkvloer plaats-
vindt, kost de begeleiding van leer-
lingen veel tijd en daardoor geld. De 
subsidie zorgt er voor dat er weer 
een hele groep leerlingen kan be-
ginnen in september. Deze leerlin-
gen variëren in leeftijd van 20 tot 51 
jaar. Juist deze diversiteit is waarde-
vol voor Ons Tweede Thuis. Na de 
opleiding blijven de leerlingen in 

het algemeen bij Ons Tweede Thuis 
werken. Zo is de organisatie ook in 
de toekomst met eventuele krapte 
op de arbeidsmarkt, verzekerd van 
een nieuwe instroom van medewer-
kers. De beroepsbegeleidende leer-
weg is een mooie kans voor zij-in-
stromers, mensen vanuit een ande-
re beroepsgroep, om in de gehandi-
captenzorg te gaan werken. In sep-
tember start er een groep van veer-
tig nieuwe leerlingen met de oplei-
ding. Twintig komen van buiten Ons 
Tweede Thuis en twintig zijn al in 
dienst maar willen doorgroeien naar 
een andere functie. In totaal volgen 
dan honderd leerlingen de beroeps-
begeleidende leerweg. Ons Twee-
de Thuis heeft in de regio Amstel-
land en de Meerlanden, Haarlem en 
Amsterdam meer dan 70 voorzienin-
gen voor mensen met een verstan-
delijke en/of lichamelijke handicap, 
autisme of niet-aangeboren hersen-
letsel. Voor kinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen; voor wonen, 
werken of dagbesteding. Daarnaast 
biedt Ons Tweede Thuis advies en 
ondersteuning thuis. Voor meer in-
formatie over het aanbod of over 
werken bij Ons Tweede Thuis: 0297 
353800, info@onstweedethuis.nl, 
www.onstweedethuis.nl.

Fantastische feestavond Gloxinia
Aalsmeer - Op vrijdag 27 mei was 
het feest bij de woonvoorziening 
Gloxinia. Door het organisatietalent 
en enthousiasme van Gea van der 
Wal werden bewoners en hun fami-
lie, medewerkers en vrijwilligers ge-
trakteerd op een ouderwets gezellig 
avondje. Ze had werkelijk aan alles 
gedacht, ook aan muziek. 
De Amsterdamse volkszanger Ed 
Palermo was aangeschreven en 
die reageerde meteen positief. Hij 
heeft geheel belangeloos opgetre-
den. Gea had ook haar familie op al-
le fronten ingezet: Richard, die weer 
een geweldig koud en warm buffet 
had verzorgd, hierbij op vele manie-
ren geholpen door Rob en Sandra 
Arkesteijn. Gea’s man Herman toon-
de zich een prima gastheer en ook 
zoon Michel stond op de reservelijst 
om mee te helpen. Vaste medewerk-
ster Malika heeft zich ook enorm in-
gezet om deze avond tot een suc-
ces te maken! De weergoden lieten 
een tuinfeest niet toe, maar geluk-
kig mocht gebruik gemaakt worden 
van de mooie ruime recreatie zaal 
van Ons Tweede Thuis. 
Ook bewoners van deze woonvoor-
ziening waren aanwezig en genoten 
zichtbaar van alle gezelligheid. Na-
dat iedereen gesmuld had van het 
buffet was er muziek: De stemming 
zat er al snel goed in, hierbij kwam 

menig voetje van de vloer en werd 
er vaak uit volle borst meegezongen 
met alle bekende liedjes. Het was 
geweldig om te zien hoe iedereen 
genoot van deze avond en dat zelfs 
bewoners, die zich anders moei-
zaam achter een rollator voortbe-
wegen, zich aan een dansje waag-
den en hier niet genoeg van kon-
den krijgen! Door alle bezuinigin-
gen in de zorg waardoor heel wei-
nig of geen ruimte is voor dit soort 
activiteiten was dit een hele bijzon-
dere avond waar iedereen volop van 
genoten heeft.

Honden in dierenasiel te 
volgen via de webcam 
Aalsmeer - Met een modeshow op 
de dogwalk in de Crown Business 
Studios in Aalsmeer is donderdag 
26 mei het derde Pedigree Adoptie 
Plan van start gegaan. De Dierenbe-
scherming en Pedigree slaan hier-
mee voor de derde keer in successie 
de handen ineen om het leven van 
asielhonden verder te veraangena-
men. Het doel van de derde cam-
pagne is om geld in te zamelen voor 
de aankoop van webcams om de 
honden nog verder te ontstressen. 
Algemeen directeur Dierenbescher-
ming Frank Dales: “Hondenliefheb-
bers komen veelvuldig bij dieren-
asiels langs in de hoop een nieuw 
huisdier tegen het lijf te lopen. Wat 
veel mensen niet beseffen is dat het 
voorbijlopen aan de hokken als zeer 
stressvol wordt ervaren door de die-
ren.” De actie kende een vliegende 
start. Pedigree mocht de Dierenbe-
scherming in Aalsmeer een cheque 
van 50.000 euro overhandigen. De 
missie is om met het Pedigree Adop-
tie Plan geld in te zamelen om, bij 
de Dierenbescherming aangeslo-
ten asielen, van webcams te voor-
zien. De cameraatjes worden opge-

hangen in de verblijven en de beel-
den uit het eerste asiel zijn vanaf juli 
te bezichtigen via de speciale web-
site www.ikzoekbaas.nl. Na het eer-
ste asiel volgt de totale uitrol, waar-
bij de hoogte van opbrengst van het 
Adoptie Plan bepaalt hoeveel asie-
len van webcams voorzien kunnen 
worden. Dales: “Een webcam neemt 
veel onrust weg bij de hond. Minder 
gestresste dieren zijn sneller plaats-
baar en passen zich ook makkelij-
ker aan in hun nieuwe thuis. Bo-
vendien is het eerlijker ten opzich-
te van het potentiële baasje. Via de 
webcam krijgen de mensen een be-
ter beeld van het eigenlijke gedrag 
van de hond. De webcam biedt niet 
alleen de mogelijkheid voor poten-
tiele hondenbaasjes om een hond te 
bekijken vanaf thuis. Het systeem is 
dusdanig geavanceerd dat het ook 
als monitoring dient voor de be-
heerder van het dierenasiel. Hij of 
zij kan nu sneller anticiperen als bij-
voorbeeld temperatuurverschillen of 
geluiden de stress verhogen bij de 
asielhonden. De dierenopvangcen-
tra gaan met deze actie volledig met 
hun tijd mee.”

Foto: Fotobureau Dijkstra.
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Op bevrijdingsfeest sloeg de vonk over

Jan en Riet Buis vieren 
diamanten huwelijk
Aalsmeer - Afgelopen maandag 30 
mei mochten Jan en Riet Buis-van 
Mullem vieren dat ze elkaar 60 jaar 
geleden het ja-woord gaven in het 
Oude Raadhuis van Aalsmeer. 
Met dit heugelijke feit kwam bur-
gemeester Pieter Litjens het bruids-
paar persoonlijk feliciteren en over-
handigde hen een mooi boeket 
bloemen namens het gemeentebe-
stuur. Eerder ontvingen ze al een 
gelukswens van Hare Majesteit de 
Koningin. Het werd een gezellig sa-
menzijn met vrienden en familie in 
hun feestelijk versierde woning aan 
de Uiterweg. Het echtpaar prijst 
zichzelf gelukkig met zulke goede 
vrienden en waardeerde hun komst 
en hun hulp dan ook ten zeerste. De 
87-jarige Jan werd wat emotioneel 
door de vele felicitaties en cadeaus 
en samen met zijn 88-jarige Riet ge-
noot hij van alles. 

Dubbel feest
Tijdens een speech van de burge-
meester werd teruggeblikt op het 
verleden van het gelukkige paar. 
Jan en Riet leerden elkaar in 1945 
kennen tijdens het grote bevrij-
dingsfeest, waardoor het dubbel 
feest voor het verliefde stel werd. 
Na zes jaar verkering besloten ze te 
trouwen en gingen ze in een woon-
ark wonen aan de Uiterweg. Nu wo-

nen ze alweer 31 jaar in de huidi-
ge woning en hopen daar nog een 
tijdje zelfstandig, met af en toe wat 
hulp, te kunnen blijven. De burger-
vader benadrukte nog maar eens 
hoe speciaal het is als mensen het 
zo’n lange tijd fijn met elkaar kun-
nen hebben. Gelukkig komen di-
amanten en platina huwelijken in 
Aalsmeer regelmatig voor. Er wer-
den ook wat grapjes gemaakt over 
de afkomst van Riet die geboren is 
in Zeeland, vlakbij Goes. “Met een 
echt Zeeuws meisje in huis, zou het 
vast wel goed zitten met de finan-
ciën.” En volgens een goede vriend 
had hij het dure woord ‘solvabel’ 
dan ook van hen geleerd.   

Van kwekerij naar jachthaven
De in Aalsmeer geboren en geto-
gen Jan ging als 14-jarige jongen bij 
zijn vader in de kwekerij werken. Ze 
kweekten onder andere helleboris, 
seringen, prunus, lelies en anjers. 
Toen zijn vader in 1960 overleed, 
heeft Jan samen met zijn broer het 
bedrijf nog 10 jaar voortgezet. Daar-
na besloten Jan en Riet om samen 
het bedrijf een andere bestemming 
te geven, namelijk de watersport. Ze 
koesterden al lange tijd warme ge-
voelens voor de watersport en heb-
ben ook verschillende eigen boten 
gehad, van zeilboten tot een motor-

boot. In die tijd waren ze pioniers 
op dat gebied en hun vakgenoten 
uit het kwekersvak vonden het dan 
ook een gewaagde beslissing. Maar 
het bleek een goede keuze te zijn en 
langzaam breidde de jachthaven uit 
met ligplaatsen, stallingmogelijkhe-
den, parkeerplaatsen, maar ook 
met mooie eilandjes. Volgens vrien-
den die hun boot in hun jachthaven 
hadden liggen, was alles altijd zeer 
verzorgd en ze kwamen graag bij de 
familie Buis. Dat ze goed voor hun 
klanten waren, bewijst het feit dat 
ze jaarlijks een grote barbecue hiel-
den aan het einde van het vaarsei-
zoen. Alle leden waren welkom en 
het werd steeds een gezellig feest 
compleet met optredens van beken-
de artiesten. 
Door gezondheidsredenen hebben 
ze hun bedrijf in 1991 verkocht aan 
derden. Jan heeft er toch nog een 
beetje moeite mee, omdat het ka-
rakter van het bedrijf veranderd is. 
Nooit is hij meer langs zijn oude be-
drijf richting de Ringvaart gelopen, 
wat ooit hun grote trots was.
Er werden nog vele herinneringen 
opgehaald en mooie woorden ge-
sproken. Bij het weggaan van de 
burgemeester werd afgesproken 
dat hij over 5 jaar weer langs zou 
komen om ze te feliciteren. 
Door Ilse Zethof

Aanhouding na 
schietincident
Amstelland - De politie heeft vrij-
dag 27 mei rond het middaguur een 
26-jarige man uit Amsterdam aan-
gehouden op verdenking van be-
trokkenheid bij een schietincident 
op de Anthony Fokkerweg op dins-
dag 24 mei rond elf uur in de avond. 
Bij het incident kwam een 22-jari-
ge man van Poolse afkomst om het 
leven. Eerder werd al een 19-jarige 
verdachte aangehouden. De poli-
tie kan nog geen verdere medede-
lingen doen over de achtergronden. 
Beide verdachten zitten vast.

Rijbewijs kwijt!
Schiphol - De Koninklijke Mare-
chaussee heeft zondagavond 29 
mei op Schiphol een 50-jarige Am-
sterdammer aangehouden op ver-
denking van het rijden onder in-
vloed. De man viel op nadat mare-
chaussees zagen dat hij stond te 
wachten voor de inrit van een taxi-
standplaats. Toen de marechaus-
sees de bestuurder van de perso-
nenauto aan een controle onder-
wierpen roken ze een sterke alco-
hollucht bij de man. Omdat de man 
niet kon meewerken aan een eerste 
alcoholtest werd hij aangehouden 
en meegenomen naar het bureau, 
om aan een zogenaamde adem-
analysetest onderworpen te wor-
den. Uit die test bleek de man een 
alcoholpromillage van drie promille 
te hebben, maar liefst het zesvou-
dige van het toegestane promillage. 
Het rijbewijs van de Amsterdammer 
is ingevorderd, de marechaussee zal 
proces-verbaal opmaken.

Rijden tijdens 
ontzegging
Rijsenhout - Politiemensen za-
gen in de nacht van dinsdag 24 op 
woensdag 25 mei, rond 01.30 uur, 
tijdens surveillance een auto rijden 
op een rijbaan van de A4 waar een 
rood kruis boven te zien was. Vijf 
banen waren afgekruist in verband 
met wegwerkzaamheden. De auto-
mobilist wilde een vrachtwagen in-
halen en negeerde het rode kruis. 
De bestuurder werd langs de kant 
van de weg gezet. De 29-jarige in-
woner van Waddinxveen bleek met 
een tijdelijk ingevorderd rijbewijs te 
rijden. Hij kreeg hiervoor en voor het 
negeren van het rode kruis een pro-
ces-verbaal.

Fietsbrug over Kruisweg open!
Rijsenhout - Vandaag, woensdag 1 
juni, wordt de fiets- en voetgangers-
brug over de Kruisweg (N201) in de 
gemeente Haarlemmermeer open-
gesteld voor voetgangers en (brom)
fietsverkeer. De brug gaat over de 
Kruisweg ter hoogte van de kruising 
Aalsmeerderweg en zorgt voor een 
betere doorstroming op de Kruis-
weg en een veiligere oversteekmo-
gelijkheid voor fietsers en voetgan-
gers. De openstelling betekent dat 
vanaf 1 juni voetgangers en (brom)
fietsers geen gebruik meer kunnen 
maken van het verkeerslicht op de 

kruising Aalsmeerderweg en Kruis-
weg. Vanuit de richting Rijsenhout 
gaan voetgangers en (brom)fiet-
sers via een helling de brug op. Aan 
de noordzijde van de Kruisweg is 
voor voetgangers de brug te berei-
ken per trap. Voor (brom)fietsers is 
een lift beschikbaar. Op 1 juni, de 
dag dat de fietsbrug voor het eerst 
open gaat, zijn er verkeerregelaars 
ter plaatse aanwezig om voetgan-
gers en (brom)fietsverkeer te wij-
zen op de nieuwe situatie. De nieu-
we verkeerssituatie wordt eveneens 
ter plaatse met borden aangegeven.

Ritje per elektrische fiets vanaf Energiemarkt

Veel animo voor blik in 
huis van de toekomst
Aalsmeer - De woning aan de Ku-
delstaartseweg van familie Brou-
wer staat sinds een paar weken in 
de publiciteit. In Aalsmeer, in het ka-
der van de Energieweek, maar ook 
landelijk via SBS6 werd het bijzon-
dere huis van Bart Brouwer en zijn 
gezin in de schijnwerpers gezet. Het 
betreft een Energieplus woning, een 
huis dat meer energie moet opleve-
ren dan dat het kost. Hoe dat pre-
cies verwezenlijkt kan worden, wil-
den veel mensen wel eens zien. 
En dat kon via speciale rondleidin-
gen die huiseigenaar Bart zaterdag 
jl verzorgde. Het was een succesvol 
onderdeel van de Energiemarkt, die 
zaterdag plaatsvond voor het ge-
meentehuis op het Drie Kolommen-
plein. De daar aanwezige stands 
van onder andere de Fietsersbond, 
zonnepanelen en elektrische fietsen 
konden zich verheugen in goede 
belangstelling maar het animo om 
‘het huis van de toekomst’ te bekij-
ken, spande de kroon. Wie dat wil-
de kon met de elektrische fiets rich-
ting Kudelstaartseweg, bij Vrou-
wentroost. ‘Villa Energiezuinig’ blijkt 
niet alleen een ingenieus energiesy-
steem te hebben, maar is ook nog 
eens bijzonder mooi qua bouwstijl 
en materialen. Wie energiebespa-
ring met saai of sober associeert, 

heeft het mis. De grote vertrekken, 
dikke muren, gegoten vloeren, mo-
derne apparatuur en uiteraard led-
verlichting zijn  allesbehalve saai, 
maar wel o zo passend in een ener-
giezuinig huis. Want via de opwek-
king van energie door zonnepane-
len en warmte buizen (die ook voor 
verkoeling in de zomer kunnen zor-
gen) wordt door heel het huis een 
aangename atmosfeer gecreëerd. 
Het driedubbele glas zorgt voor uit-
stekende isolatie – je hoort geen en-
kel buitengeluid. Wie de Westeinder 
wil horen of de vogels… geen nood: 
de ramen kunnen gewoon open. 
Maar ventilatie wordt anders gere-
geld: via een heus overall-ventilatie-
systeem dat in het hart van het huis 
is te vinden in de ‘machinekamer’. 

Het enige nadeel aan het huis is 
wellicht de prijs, zo’n 15% boven de 
normale ‘kostprijs’. Maar de investe-
ringen zouden zich dubbel en dwars 
terugbetalen; het teveel aan opge-
wekte stroom kan aan het energie-
net worden teruggeleverd. Stook-
kosten kunnen zich omzetten in 
een extra ‘pot’ waarvan de inhoud 
kan worden aangewend voor hy-
potheekafdracht. Mogelijk dat hy-
potheekverstrekkers daarmee reke-
ning kunnen houden.

Maandag in het gemeentehuis
Inloopavond over Green Park
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten het ontwerp bestemmings-
plan en een ontwerp exploitatieplan 
‘Green Park Aalsmeer, deelgebieden 
9 en 10’ ter visie te leggen. De deel-
gebieden 9 en 10 omvatten het ge-
bied tussen de Hornweg, de Machi-
neweg, de Legmeerdijk en het nieu-
we tracé van de N201 en heeft een 
oppervlak van circa 36 hectare. De 
gemeente Aalsmeer wil het verou-
derde glastuinbouwgebied langs de 
nieuwe N201 tussen de dorpsker-
nen Aalsmeer en Oosteinde omvor-
men tot een modern bedrijvenpark, 
dat is toegesneden op de toekomst 
van de, voor deze regio belangrij-
ke, sierteeltsector. Het bedrijventer-
rein wordt gezamenlijk ontwikkeld 
door de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn. Bloomin’Holland en Green 
Park Aalsmeer bevinden zich direct 
naast bloemenveiling FloraHolland 
in Aalsmeer. De terreinen voor de 

deelgebieden 9 en 10 liggen tegen-
over de nieuwe ontwikkelingen op 
het terrein van FloraHolland en zijn 
bedoeld voor bedrijven in de sier-
teeltsector. Via een nieuwe roton-
de wordt het gebied ontsloten op de 
Legmeerdijk. Daarnaast zal er nog 
een nieuwe ontsluiting op de Ma-
chineweg worden gerealiseerd. Aan 
de randen van het plangebied wordt 
de realisatie van enkele (vrijstaan-
de) woningen mogelijk gemaakt op 
de Hornweg en Machineweg. Aan 
de Legmeerdijk wordt een arbeids-
migrantenlogies mogelijk gemaakt. 
Deze ontwikkeling past binnen het 
beleid dat de gemeente hiervoor 
voor ogen heeft. Om inwoners de 
mogelijkheid te geven om zich na-
der te laten informeren organiseert 
de Gemeente Aalsmeer een inloop-
avond op maandag 6 juni van 20.00 
tot 22.00 uur in de burgerzaal van 
het Gemeentehuis, ingang Raad-
huisplein. 

Jaarrekening 2010 gemeente vastgesteld!

Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad op donderdag 26 mei werd 
voorgezeten door Dirk van Wille-
gen (CDA). Na het vaststellen van 
de agenda vormde het resumé van 
het Beraad van 12 mei aanleiding 
voor de VVD-fractie om wethouder 
Ad Verburg nogmaals te wijzen op 
de gevaarlijke situatie bij de Oost-
einderweg en ondanks alle toezeg-
gingen van de wethouder hebben 
deze nog niet tot verbetering ge-
leid en de fractie vraagt zich af of 
de wethouder de provincie wel in 
de hand heeft. De VVD-fractie geeft 
aan eventueel met een motie te ko-
men. Wethouder Ad Verburg geeft 
aan dat er momenteel hekken zijn 
geplaatst op deze gevaarlijke plaats 
en dat geeft aan dat de klus nog 
niet klaar is. Een extra compliceren-
de factor is een opstaande beton-
nen rand ter plaatse. De wethouder 
geeft aan dat hij de komende week 
met een schriftelijke uitleg zal ko-
men over de wijze van werken en 
de mogelijkheden en onmogelijk-
heden. 

Stand- en ventplaatsen
Het voorstel betreffende het vast-
stellen van het standplaats- en 
ventbeleid stond als hamerstuk op 
de agenda, maar er werden nog wel 
wat vragen gesteld. De AB-fractie 
vroeg naar de mogelijkheden op het 
Praamplein en het Molenplein en 
de CDA-fractie was opgevallen dat 
de vergoeding erg aan de lage kant 
was en is dit wel kostendekkend? 
De PACT-fractie had geen vragen. 
Bij het winkelcentrum Nieuw Oos-
teinde wordt een nieuwe stand-
plaats ingericht na het vaststellen 
van het raadsbesluit. In het centrum 
van Aalsmeer is gekozen voor het 

Raadhuisplein als vaste plaats en dit 
heeft te maken met de link naar de 
weekmarkt. Mocht deze verplaatst 
worden dan zijn er andere mogelijk-
heden. Over de kostendekkendheid 
valt te melden dat de prijs behoor-
lijk hoger ligt dan in bijvoorbeeld 
Uithoorn. De VVD-fractie vroeg zich 
af welke schrijfwijze voor de naam-
geving van de locatie Pompplein of 
Pomplein juist is. 
De behandeling gericht op het ken-
nisnemen van de begroting 2012 
Stadsregio Amsterdam en het aan-
dragen van eventuele opmerkin-
gen of vragen aan de leden van Re-
gioraad riepen bij de fracties van 
CDA en VVD niet op tot het stel-
len van vragen. De PACT-fractie 
gaf de Aalsmeerse vertegenwoor-
digers van de Regioraad. Robbert-
Jan van Duijn (CDA) en Willem Kik-
kert (PACT) de boodschap mee dat 
de fractie zich zorgen maakt over de 
Jeugdzorg waar mogelijk tekorten 
kunnen ontstaan. Voor de AB-frac-
tie is de toekomst van de Stadsregio 
niet helemaal duidelijk en Robbert-
Jan van Duijn zegt toe binnenkort 
met informatie te komen. Minis-
ter Piet Hein Donner komt met een 
brief waarin wordt aangegeven wel-
ke kant het uitgaat. Woensdag 25 
mei heeft een vergadering plaats-
gevonden. Burgemeester Pieter Lit-
jens geeft aan dat het een hele op-
gave zal worden voor de minister en 
het is nu nog even koffiedik kijken 
wat er gaat gebeuren. De noodzaak 
van gemeenten om samen te wer-
ken wordt steeds groter. De project-
commissie bestuurlijke toekomst 
gaat zich er over buigen.

Bestemmingsplan Stommeer
De behandeling van het Projectplan 

bestemmingsplan Stommeer is ge-
richt op het vaststellen dat voor de 
herziening van de bestemmings-
plannen in de Stommeer geen in-
tegrale beleidsvisie nodig is. Het le-
verde weinig stof tot praten op en 
later op de avond vond dan ook be-
sluitvorming plaats en door dit vast 
te stellen is aan het College de op-
dracht gegeven te gaan starten met 
het voorontwerpbestemmingsplan.
De behandeling en besluitvorming 
van de Jaarstukken 2010 en de toe-
lichting daarop, alsmede het veilig-
stellen van budgetten, genoemd in 
het raadsvoorstel voor besteding 
in 2011 werd door de CDA-fractie 
aangegrepen om op te merken dat 
de jaarafrekening afsloot met een 
positief resultaat van 3,6 miljoen eu-
ro. Burgemeester Piet Litjens had in 
het Beraad al aangegeven dat, in te-
genstelling tot een onderneming, de 
overheid altijd streeft naar een re-
sultaat van “nul”. Dat betekent dat 
het geld dat bestemd was voor het 
bereiken van bepaalde doelstellin-
gen ook daadwerkelijk hieraan is 
uitgegeven. Het College van B&W is 
ambitieuzer dan de organisatie aan-
kan. Voor 1,1 miljoen euro wordt er 
budget uit het resultaat van 2010 
doorgeschoven naar 2011 en na wat 
geschuif met budgetten resteert er 
van het positieve resultaat van 2010 
nog 1,6 miljoen dat gestort wordt in 
de algemene vrije reserve. Burge-
meester Pieter Litjens gaf aan dat 
het aan de Raad is om te beoorde-
len of de algemene vrije reserve vol-
doende omvang heeft om een deel 
er van te gebruiken om ongewenste 
effecten bij de bezuinigingen op te 
vangen. De overige fracties hadden 
geen vragen en de Jaarrekening 
2010 werd dan ook vastgesteld. 

3 Auto-inbraken
Aalsmeer - In de nacht  van dins-
dag 24 op woensdag 25 mei is in-
gebroken in een in de H. Bierling-
straat geparkeerde auto. De dieven 
hebben de deuren van de Dacia ge-
forceerd. De nieuwe auto heeft een 
schade opgelopen van 1200 euro. Er 
is niets ontvreemd. Het vermoeden 
bestaat dat het de dieven te doen 
was om de airbags. In de nacht van 
woensdag 25 op donderdag 26 mei 
is via de kofferbak ingebroken in 
een in de Azaleastraat geparkeer-
de auto. Uit de Opel is een koffer 
met pedicureproducten gestolen. 
Ook zijn de dieven er vandoor ge-
gaan met het navigatiesysteem. Op 
vrijdag 27 mei hebben onbekenden 
een in de Saturnusstraat geparkeer-
de auto doorzocht. Tussen 12.00 en 
16.00 uur heeft dit ongewenste be-
zoek plaatsgevonden. De eigenaar 
had zijn auto even niet afgesloten. 
Het dashboardkastje is open ge-
maakt en de wagen is doorzocht. Er 
is niets ontvreemd.

Rijbewijs kwijt 
Aalsmeer - Rond half twee in de 
nacht van zaterdag 28 op zondag 
29 mei is een 37-jarige inwoon-
ster betrapt op rijden onder invloed 
van alcohol. De bromfietsster werd 
op de Legmeerdijk door de politie 
verzocht te stoppen. Uit de blaas-
test bleek dat de 37-jarige liefst 720 
Ugl. alcohol in haar bloed had. De 
Aalsmeerse heeft haar rijbewijs in 
moeten leveren.

Snelheidsduivel 
op de bon!
Aalsmeer - Op dinsdag 24 mei 
rond half vijf in de middag is op de 
Aalsmeerderweg een 32 jarige au-
tomobilist uit Stroe door de politie 
tot stoppen gemaand. De bestuur-
der reed met een snelheid van liefst 
110 kilometer over een gedeelte van 
de Aalsmeerderweg waar op dat 
moment een 30 kilometer-regeling 
geldde. In overleg met de officier 
van justitie heeft de man onmiddel-
lijk zijn rijbewijs in moeten leveren. 
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wat is mantelzorg? Wist u dat
 De Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo) uitgaat van “niet leunen 
maar steunen”. Hiermee wordt bedoeld 
dat de zelfredzaamheid en participatie 
van burgers moet worden bevorderd. 
De eigen verantwoordelijkheid staat 
centraal en de overheid zorgt voor het 
vangnet.

 Wanneer u in aanmerking komt voor 
een Wmo-hulpmiddel, u kunt kiezen uit 
drie leveranciers?

 Een verhoogd toilet en beugels/hand-
grepen algemeen gebruikelijk voorzie-
ningen zijn. Het gaat daarbij om voor-
zieningen die voor een persoon zonder 
beperkingen in een financieel vergelijk-
bare positie tot het normale aanschaf-
fingspatroon wordt gerekend, die in de 
reguliere handel verkrijgbaar zijn, die 
niet speciaal voor personen met beper-
kingen bedoeld zijn of die niet aanzien-
lijk duurder zijn dan vergelijkbare pro-
ducten met hetzelfde doel.

 Wanneer uw indicatie voor Huishoude-
lijke Verzorging verloopt, u zelf zes we-
ken voor het verlopen van de indicatie-
termijn een nieuwe indicatie bij het Lo-
ket Wonen, Welzijn en Zorg moet aan-
vragen? 

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chro-
nisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of 
kennis. Het gaat bij mantelzorg om intensieve 
zorg voor langere tijd. Er is sprake van mantel-
zorg als er meer dan 8 uur per week hulp wordt 
geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorg-
verlener, maar geeft zorg omdat hij of zij een 
persoonlijke band heeft met degene voor wie hij 
of zij zorgt. De mantelzorg wordt verricht naast 
de werkzaamheden en activiteiten van het da-
gelijkse leven, zoals het gezin, werk en soci-
ale contacten. Voor een steuntje in de rug bij 
de Mantelzorg kunt u terecht bij het Mantelzorg 
Steunpunt.

Het Mantelzorg Steunpunt 
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt mantelzor-
gers en mensen die zorg nodig hebben, met 
een breed scala aan producten. Hierbij kunt u 
denken aan:

 het bieden van hulp bij mensen die thuis wil-
len sterven,

 het bieden van hulp bij gehandicapte kinde-
ren en hun ouders,

 het bieden van hulp bij gehandicapten, chro-
nisch zieken en hun mantelzorgers,

 het bieden van hulp bij dementerenden en 
hun mantelzorgers,

 het bieden van een luisterend oor en emoti-
onele ondersteuning,

 het uitwisselen van uw ervaringen en zorgen 
delen met andere mantelzorgers tijdens cur-
sussen en contactbijeenkomsten,

 het bieden van themabijeenkomsten over fi-
nanciën, til technieken, ziektebeelden,

 een vraagbaak zijn voor mogelijkheden tij-
dens en op vakantie ten aanzien van over-
name van de zorg tijdens vakantie mantel-
zorger,

 Alzheimer café (alleen Uithoorn),
 bijeenkomsten voor mantelzorgers van een 

dementerende en gespreksgroepen voor 
kinderen van een ouder met dementie (bei-
de alleen Aalsmeer),

 de mantelzorgmakelaar, deze speciaal op-
geleide persoon kan regelzaken van de 
mantelzorger overnemen. Dit kan hulp zijn 
bij het regelen van een Persoons Gebon-
den Budget, eigen werk en inkomenszaken, 
zorgverlof regelen etc.

Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend op al-
le werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bezoek-
adres: Laan van de Helende Meesters 431 (ge-
bouw Amstelring), 1186 DK Amstelveen. Post-
adres: Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen. Tel: 
020-3335353.

Vaststelling verordening
De gemeenteraad heeft tijdens de openba-
re vergadering van 12 mei 2011 het wijzigings-
voorstel Verordening Wet inburgering Uithoorn 
2007 vastgesteld. De gewijzigde Verordening 
Wet inburgering is met terugwerkende kracht, 
per 1 januari 2011, in werking getreden.

Het Declaratiefonds jongeren is voor kinde-
ren en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 
De vergoeding wordt per kalenderjaar toege-
kend. U kunt van het declaratiefonds gebruik 
maken als u een uitkering van de gemeente 
ontvangt. Ook kunt u gebruik maken van de 
regeling als u 110% of in sommige gevallen 
125% van de bijstandsnorm verdient. Er wordt 

geen rekening gehouden met het eigen ver-
mogen. Welke kostenposten vallen onder de-
ze regeling: 

 rekenmachine;
 muziekles;
 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;

 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van 
het cluster Werk en Inkomen.

Declaratiefonds jongeren

Declaratiefonds 
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, woont in Uit-
hoorn of Aalsmeer en behoort tot de doelgroep 
met een minimuminkomen (tot 125% van de bij-
standsnorm), kunt u gebruik maken van het de-
claratiefonds 65-plussers. Het declaratiefonds 
65-plussers heeft als doel om ouderen deel te 
laten nemen aan sociale activiteiten. Zij kunnen 
de kosten die in relatie staan tot maatschappe-
lijke participatie vergoed krijgen van het cluster 
Werk en Inkomen. Er wordt geen rekening ge-
houden met het eigen vermogen. Welke kosten-
posten vallen onder deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.
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Sloopzone wordt groenzone
Stichting Leefomgeving 
Schiphol op bezoek!
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
bracht een delegatie van de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol per 
boot een bezoek aan de ‘sloopzo-
ne’, het gebied onder de aanvlieg-
route van de Aalsmeerbaan. Tijdens 
dit bezoek van bestuurders, direc-
tie en beleidsmedewerkers van de 
Stichting, waarbij ook wethouder 
Ulla Eurich aanwezig was, heeft de 
gemeente Aalsmeer laten zien hoe 
uniek de natuur en het cultuurland-
schap van dit gebied is. De gemeen-
te wil dit verwaarloosde gebied om-
vormen tot een recreatief groen-
gebied, waarvan alle Aalsmeerders 
kunnen genieten. Eurich: “We ho-
pen van harte dat de stichting on-
ze plannen financieel ruimhartig wil 
ondersteunen.” 
Vorige week ging het college van 
burgemeester en wethouders ak-
koord met het concept Masterplan 
Groenzone voor het gebied aan 
weerszijden van de Oosteinderweg, 
dat bekend staat als de ‘sloopzone’. 
De gemeente wil dit gebied, maar 
ook de naaste omgeving, inrichten 
als een aantrekkelijk groengebied, 
waar Aalsmeerders kunnen wan-
delen, picknicken, varen of kanoën. 
Om dit te kunnen bereiken dient de 
gemeente Aalsmeer begin juli een 
subsidieaanvraag in bij de Stichting 
Leefomgeving Schiphol, die projec-
ten financiert om de omgeving van 
Schiphol leefbaarder te maken. Om 
voor deze subsidie in aanmerking te 
komen, heeft de gemeente samen 
met landschapsarchitect Hank van 
Tilborg van H+N+S Landschaps-
architecten en bewoners een con-
ceptplan gemaakt voor de herin-
richting van dit gebied. Wethouder 
Ulla Eurich hoopt dat de bestuurs-
leden van de stichting, net als zijzelf, 
geraakt zijn door het natuurschoon 
van dit gebied. “Als je dit gebied met 
eigen ogen hebt gezien, dan weet 
je hoe waardevol het is. We hopen 
daarom van harte dat de stichting 
onze plannen wil ondersteunen.” 
De leden van de stichting toonden 

zich onder de indruk van de plan-
nen én het gebied. Bestuurslid Joost 
Hoffscholte: “Wij buigen ons als 
stichting over vijf verschillende sub-
sidieaanvragen voor projecten in de 
omgeving van Schiphol. De criteria 
waarop we de projecten beoorde-
len zijn kwaliteit van het plan, toe-
gevoegde waarde voor het gebied, 
draagvlak onder de bewoners en 
duurzaamheid. Ik kan uiteraard nog 
geen uitspraken doen, behalve dat 
wij het project Groenzone met veel 
sympathie volgen.”

Inspraak door bewoners
Het college vindt het belangrijk dat 
de plannen voor dit gebied breed 
gedragen worden en heeft daarom 
het concept Masterplan vrijgegeven 
voor inspraak van 26 mei tot en met 
24 juni. Daarnaast zal op woensdag 
22 juni om 20.30 uur een inloop-
avond plaatsvinden in het gemeen-
tehuis (de raadskelder). Ook tijdens 
deze avond kunnen bewoners van 
Aalsmeer hun ideeën kenbaar ma-
ken. Deze punten zullen, als dat 
mogelijk is, worden meegenomen in 
het Masterplan. 

Periode 2012 tot 2015
Het uiteindelijke plan zal naar ver-
wachting half juli worden vastge-
steld door het college, waarna het 
plan en de subsidieaanvraag naar 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
zullen worden gestuurd. Geïnteres-
seerden kunnen het plan inzien via 
www.aalsmeer.nl of bij de receptie 
van het gemeentehuis. 
Naast subsidie van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol worden ook 
bijdragen verwacht van de Provin-
cie Noord-Holland en Hoogheem-
raadschap Rijnland. Zodra duidelijk 
is hoeveel geld er voor de Groenzo-
ne beschikbaar is, zal het definitie-
ve plan aan de gemeenteraad wor-
den voorgelegd ter vaststelling. Het 
project zal stapsgewijs worden uit-
gevoerd in de periode van 2012 tot 
2015.

Aalsmeer volgt ontwikkelingen
Gemeente Amstelveen wil 
bezuinigen bij Carnadus
Aalsmeer - Wethouder Ulla Eurich 
heeft donderdagavond 26 mei in het 
kort stil gestaan bij de financiële 
stand van zaken bij welzijnsorgani-
satie Cardanus. Accountantsbureau 
KPMG heeft in opdracht van het 
college van B&W in Amstelveen en 
in overleg met Cardanus de financi-
ele situatie onderzocht. De gemeen-
te heeft als belangrijkste conclusie 
uit het eerste deel van het onder-
zoek getrokken dat Cardanus niet 
onmiddellijk failliet gaat door het 
wegvallen van jongerenwerk. De-
ze maatregel kondigde het college 
eerder aan omdat Cardanus niet le-
verde volgens afspraak. Uit het rap-
port blijkt dat Cardanus in de begro-
ting over 2011 een bedrag van 365 
duizend euro heeft gereserveerd ter 
dekking van bijzondere kosten zoals 
ziekte en het College is de mening 
toegedaan dat het geld ook voor 

andere doeleinden kan worden in-
gezet. Het opvullen van gaten in de 
begroting bijvoorbeeld en daarnaast 
moet Cardanus volgens het College 
flinke bezuinigingsmaatregelen ne-
men. 
Bijvoorbeeld op het stafbureau 
waar, vanwege het wegvallen van 
het jongerenwerk, minder werk ge-
daan wordt. Cardanus teert al ja-
renlang in op het eigen vermogen 
en als de bedrijfsvoering niet wordt 
aangepast, dreigt eind dit jaar als-
nog faillissement. Cardanus heeft 
een strategisch beleidsplan opge-
steld en aangeboden aan het Col-
lege. Het plan sluit niet goed aan bij 
het beleid dat het College voor ogen 
heeft. In de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn (beide gemeenten maken 
gebruik van de diensten van Car-
danus) worden de ontwikkelingen 
nauwlettend gevolgd. 

“Halve eieren of lege doppen”
Aalsmeerse raad kritisch 
over bestuursakkoord
Aalsmeer - De behandeling van 
het Bestuursakkoord 2011-2015 
dat de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) had afgesloten met 
minister Donner stond donderdag 
26 mei op de agenda van de raads-
vergadering. In het akkoord wordt 
vastgelegd hoe de plannen uit het 
Regeerakkoord van het kabinet Rut-
te door de gemeenten uitgevoerd 
moeten gaan worden en met wel-
ke financiën. Het Bestuursakkoord 
wijst de gemeente aan als eerste 
overheid die het dichtst bij de bur-
ger staat. Op basis hiervan worden 
diverse taken op het gebied van 
Jeugdzorg, AWBZ en Werk en Inko-
men overgedragen aan de gemeen-
ten. Op 8 juni aanstaande moeten 
de gemeenten tijdens het VNG-con-
gres zich uitspreken voor of tegen 
het Bestuursakkoord. Een meer-
derheid van de gemeenteraad van 
Aalsmeer meent dat het Rijk onvol-
doende middelen beschikbaar stelt 
bij de decentralisatie van taken en 
bevoegdheden op het gebied van 
Werken naar Vermogen. In een mo-
tie, ingediend door de CDA-fractie, 
werd deze zorg verwoord en aan de 
VNG kenbaar gemaakt.

Wet Werken naar Vermogen
De landelijk oppositiepartijen, onder 
aanvoering van de PvdA en Groen 
Links, doen hun best om gemeenten 
tegen dit akkoord te laten stemmen. 
Diverse gemeenteraden hebben 
zich al uitgesproken tegen het ak-
koord. Het College van B&W vroeg 
tijdens de raadsvergadering aan de 
gemeenteraad de gevoelens en be-
denkingen kenbaar te maken. In een 
pittig debat werd duidelijk dat bij dit 
onderwerp de landelijke politiek zijn 
intrede in de raadszaal deed. De 
fracties van CDA en VVD probeer-
den de positieve punten naar vo-
ren te brengen en PACT Aalsmeer 
en AB benadrukten de negatieve 
consequenties. De discussie spits-
te zich uiteindelijk toe op de gevol-
gen van de Wet Werken naar Ver-
mogen, die diverse wetten op so-

ciaal terrein moet gaan vervangen, 
zoals de Wet Werk en Bijstand, de 
Wajong en de Wet Sociale Werk-
voorziening (WSW). Hoe dit wets-
voorstel uitgevoerd zal gaan worden 
is nog koffiedik kijken, waarbij met 
name PACT Aalsmeer en AB bang 
zijn voor de gevolgen voor mensen 
met een handicap die nu nog onder 
de WSW vallen. Ook de CDA-frac-
tie onderkende de gevolgen, maar 
zag ook positieve elementen in deze 
wet om mensen met een beperking 
voor zover als mogelijk in een regu-
liere baan te laten werken. Volgens 
de fractie moet er uitgegaan worden 
van wat deze mensen nog wel kun-
nen en de werkgever compenseren 
voor eventuele lagere arbeidspro-
ductiviteit. Partijen waren het over 
eens dat gemeenten te weinig geld 
kregen om de taak die zij van het 
Rijk krijgen, over te kunnen nemen.

Woordenspel
De gemeente Aalsmeer komt vol-
gens de fractievoorzitter van het 
CDA 350 duizend euro structureel 
tekort om de wet goed uit te kun-
nen voeren. Voor dit bedrag zal de 
gemeente dekking moeten zien te 
vinden in een begroting die toch al 
onder druk staat, ”Er zal gekozen 
moeten worden uit halve eieren, le-
ge doppen of windeieren”, zo werd 
het dilemma van de gemeenteraad 
omschreven. De discussie liep bij-
na uit op een woordenspel. AB en 
PACT Aalsmeer dienden een mo-
tie in “nee, tenzij””. De CDA-fractie 
diende een motie in “ja, mits” met 
de toevoeging dat er extra financiële 
middelen moeten komen vanuit het 
Rijk om de wet in te kunnen voeren. 

Bij de stemming bleek dat de CDA-
motie de steun kreeg van het CDA, 
PACT Aalsmeer en AB. De VVD-
fractie stemde tegen en deze frac-
tie had vertrouwen in staatssecreta-
ris De Krom (VVD). Het college werd 
opgeroepen tijdens het VNG-con-
gres in de geest van de discussie en 
van de motie te stemmen. 

Bestemmingsplan Dorpshaven
Minnelijke schikking met 
Rosenboom nog ver weg
Aalsmeer - Voorafgaande aan de 
behandeling van het onderwerp 
onteigening bestemmingsplan Oos-
teinderweg 2005 en uitvoeringsplan 
Dorpshaven maakte Guus Rosen-
boom gebruik van de mogelijkheid 
om in te spreken. “In het voorstel 
gedaan door de gemeente Aalsmeer 
en Timpaan wordt een aanbieding 
van 2 miljoen euro aangegeven. De-
ze hebben wij geweigerd en volgens 
onze berekeningen hebben wij no-
dig voor een nieuwbouw op De Loe-
ten een bedrag van 2,9 miljoen euro. 
Wij van onze kant hebben een voor-
stel gedaan van 2,2 miljoen euro ex-
clusief kosten aan juridische bij-
stand, adviseurkosten en eventue-
le belastingschade. Hierop kregen 
wij een aanbieding van 2,1 miljoen 
euro inclusief alles, mits we gaan 
bouwen en wij uiterlijk voor okto-
ber weg zijn van onze huidige loca-
tie aan de Dorpsstraat, Volgens on-
ze architect zijn wij van tekening tot 
oplevering van het gebouw 2,5 jaar 
verder en alles wat het eerder klaar 
is dat is meegenomen”, aldus Guus 
Rosenboom en hij vervolgt: “U snapt 
wel dat wij niet eerder weg kunnen. 
Uit de stukken is ook te lezen dat 
dit niet te realiseren is met het ge-

boden bedrag. Dat is onmogelijk en 
dat kan dan ook niet serieus geno-
men worden. Volgens onze bereke-
ningen hebben wij 2,9 miljoen euro 
nodig om het bedrijf voort te zetten 
er van uitgaande dat het De Loeten 
wordt. Daar kost de grond 183 euro 
per vierkante meter en in Greenpark 
was dit 250 euro per vierkante me-
ter. Nu heeft Timpaan de onderhan-
delingen afgebroken en dat geldt 
ook de optie voor De Loeten. We 
zitten met een gat van negen ton. 
Ik was en ben bereid zelf een be-
drag van drie ton te investeren, zij-
nde 15 procent van 2,2 miljoen euro 
en er blijft nog steeds een tekort van 
vier ton. Wij hopen dat de gemeen-
teraad ons bedrijf, welke al bijna 60 
jaar bestaat en met acht man perso-
neel, niet zal laten vallen waardoor 
wij opeens niet meer bestaan.” Het 
betoog van Guus Rosenboom leidde 
er niet toe dat de fracties nog aan-
vullende vragen hadden. Het onder-
werp is in het verleden al meerdere 
keren besproken en alle fracties ho-
pen alsnog op een minnelijke schik-
king en de tweede termijn staat voor 
donderdag 9 juni op de agenda. 

Door Jan Peterse

“Verdwijnen vandalisme-
meter is kostenkwestie”
Aalsmeer - De CDA-fractie maakte 
in het Beraad van donderdag 26 mei 
van de rondvraag gebruik om vra-
gen te stellen over het onderwerp 
vandalisme: het aanrichten van ver-
nielingen; barbaarse vernielzucht 
volgens Van Dale Uitgevers. Vanda-
lisme is voor de meeste Aalsmeer-
se burgers een niet onbekend ver-
schijnsel. Een bushokje waar het 
glas is uitgeslagen, vertrapte bloe-
menperkjes of bekladde muren. Om 
de burger inzicht te geven in de fi-
nanciële gevolgen van deze vernie-
lingen heeft de CDA-fractie in 2008 
in een motie gevraagd om een zo-
genaamde vandalismemeter. Hier-
in zijn iedere maand de kosten van 
vernielingen aan gemeente-eigen-
dommen opgenomen en deze zo-
genaamde vandalismemeter heeft 
vanaf 2008 lange tijd iedere maand 
in de Nieuwe Meerbode gestaan. 
Tot ongenoegen van de CDA-fractie 
blijkt echter dat de meter al gerui-

me tijd niet meer in de krant is op-
genomen en ook op de site van de 
gemeente, behalve in het archief, is 
niets meer over de vandalismemeter 
te vinden. De vragen van de CDA-
fractie aan de portefeuillehouder 
zijn alsvolgt: is de portefeuillehou-
der op de hoogte van het ontbre-
ken van de vandalismemeter en zo 
ja, wat is de reden dat de meter niet 
meer wordt gepubliceerd? Wanneer 
kan de Aalsmeerse burger de van-
dalismemeter weer terug verwach-
ten in de Nieuwe Meerbode? 

Het antwoord van portefeuillehou-
der Pieter Litjens is kort en duide-
lijk: “Het is een kostenkwestie en de 
vraag is ook of de doelgroep die het 
aangaat wel bereikt wordt. Ook de 
zogenaamde nieuwe media voor-
zien van informatie vraagt, hoe ge-
ring wellicht ook, ambtelijke capa-
citeit en vandaar dat we er mee ge-
stopt zijn.”

Plan verdere ontwikkeling gebied
Meepraten bewoners over 
toekomst van Herenweg
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het concept Master-
plan voor de Herenweg en omge-
ving vastgesteld. Dit plan biedt hel-
dere uitgangspunten voor de verde-
re ontwikkeling van dit gebied, een 
toetsingskader voor bouwplannen 
en dient als onderlegger om toe-
stemming te vragen aan het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Mi-
lieu voor de bouw van nieuwe wo-
ningen. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “Dit plan biedt mooie per-
spectieven voor de bouw van wo-
ningen passend binnen het lint én 
voor versterking van de landschap-
pelijke kwaliteit van het gebied.” 
Al langere tijd hebben verschillen-
de particulieren aangegeven dat zij 
nieuwe woningen willen bouwen op 
hun perceel langs de Herenweg, de 
dijk aan de zuidzijde van de West-
einderplassen. De dijk ligt echter 
voor het merendeel in zone 4 van 
het Luchthavenindelingbesluit: Wo-
ningen bijbouwen is niet zonder-
meer toegestaan. De gemeente is 
bovendien van mening dat bouw-
plannen niet ten koste mogen gaan 
van de bijzondere landschappelij-
ke kwaliteit van de Herenweg: De 
beleefbaarheid van de Westeinder-
plassen enerzijds en het polder-
landschap anderzijds moet worden 
gewaarborgd. Daarom zijn binnen 

het plan ‘gaten in het lint’ gedefini-
eerd voor beide zijden van de weg, 
locaties waar de bouw van wonin-
gen wordt toegestaan binnen ge-
stelde randvoorwaarden. Ook wil 
de gemeente zorgen voor een land-
schappelijk verantwoorde inpassing 
van het grond- en baggerdepot aan 
de zuidwestelijke zijde. Tegelijkertijd 
ziet zij kansen voor natuurlijke wan-
delroutes en mogelijkheden om de 
fietsroute langs de Westeinderplas-
sen aantrekkelijker te maken. 

Inspraak door bewoners
Het college vindt het belangrijk dat 
de plannen voor dit gebied breed 
worden gedragen en heeft daarom 
het concept Masterplan vrijgegeven 
voor inspraak van 26 mei tot en met 
24 juni. Daarnaast zal op dinsdag 14 
juni om 19.30 uur een inloopavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
worden georganiseerd. Ook tijdens 
deze avond kunnen bewoners van 
Aalsmeer hun ideeën en eventue-
le bezwaren kenbaar maken. De-
ze punten zullen, als dat mogelijk 
is, worden meegenomen in het de-
finitieve Masterplan. Het definitieve 
Masterplan zal uiterlijk in oktober 
worden vastgesteld door de Raad. 
Geïnteresseerden kunnen het con-
cept Masterplan Herenweg inzien 
via www.aalsmeer.nl of bij de recep-
tie op het gemeentehuis. 

Twee Amstelveense parken 
op lijst rijksmonumenten
Amstelveen - Het J.P. Thijsse-
park en park De Braak in Amstel-
veen hebben de status van rijksmo-
nument gekregen. Dit heeft de di-
recteur van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed afgelopen zonda-
ga 29 mei bekend gemaakt tijdens 
de Dag van het Park. Nooit eerder 
zijn zogenaamde heemparken, par-
ken met inheemse planten en krui-
den, aangewezen als rijksmonu-
ment.  Beide parken zijn ontwor-
pen door tuin- en landschapsarchi-
tect C.P. Broerse en dateren uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw. 
In 1927 verruilde Christiaan Pieter 
Broerse zijn betrekking als tuinbaas 
op een buitenplaats voor een post 
bij de gemeente Nieuwer-Amstel, 
nu Amstelveen. De agrarische ge-
meente ten zuidoosten van Amster-
dam hoopte door het creëren van 
een groene woonomgeving foren-
zen te trekken. Een van de parken 
die Broerse aanlegde was De Braak 
(1939). Daarbij koos hij niet voor de 
gebruikelijke, vaak exotische sierge-
wassen, die op de natte veengrond 
slecht gedijen, maar bewerkte hij 
het terrein rond de oude veenplas 
zodat een compositie met inheem-
se bomen, heesters en kruiden ont-
stond. De bezoeker vindt er bijvoor-
beeld moerasvarens, longkruid en 
de voorjaarszonnebloem.
Ten oosten van het Amsterdamse 
Bos veranderde hij een drassig wei-
land in een intiem wandelpark met 
heembeplanting, paden en reliëf, 

het J.P. Thijssepark (1940). Hier be-
staat de heembeplanting onder an-
dere uit eenbes, lavendelheide en 
het wildemanskruid. 
Tot op de dag van vandaag vergen 
de natuurlijk ogende parken inten-
sief onderhoud door gespeciali-
seerd personeel. De plaatsing op de 
rijksmonumentenlijst is dan ook een 
opsteker voor de beheerders die 
de bijzondere karakteristiek van de 
parken hebben weten te behouden. 
De Amstelveense heemparken wor-
den door de Rijksdienst als uniek en 
beschermenswaardig beschouwd. 
Ze zijn van belang vanwege hun 
plaats in de nationale en Europe-
se tuinarchitectuurgeschiedenis en 
de invloed die zij hebben op Neder-
landse tuinontwerpers en op het tui-
nieren met wilde en inheemse plan-
ten. De architectonische en materi-
ele staat is zodanig, dat de parken 
niet alleen nationaal, maar ook in-
ternationaal gewaardeerd worden 
door liefhebbers en deskundigen.
Amstelveen kent 22 parken. Twee 
daarvan zijn nu rijksmonument. Be-
tekent dit nu dat er niets meer mee 
mag?”‘Nee”, zegt Cees van ‘t Veen, 
directeur van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. “We zetten 
hiermee geen stolpen op de parken. 
Samen met de gemeente Amstel-
veen zullen we zorgvuldig omgaan 
met eventuele toekomstige veran-
deringen binnen de parken, maar 
we gaan er niet bij voorbaat een rem 
op zetten.”

Regio Amsterdam-Amstelland
Sterke daling overvallen!
Amstelland - Het aantal overval-
len in de regio Amsterdam-Amstel-
land is in de eerste vijf maanden van 
2011 met bijna een kwart gedaald 
ten opzichte van vorig jaar. Er wer-
den verhoudingsgewijs meer ver-
dachten aangehouden. Tot op he-
den daalde het aantal overvallen 
van 204 in 2010 naar 154 overvallen 
in 2011 over dezelfde periode. Dat is 
een daling van 24% bovenop de da-
ling van 18% in geheel 2010. Dit jaar 
werden al 136 verdachten opgepakt. 
Vorig jaar was dat 145 in dezelfde 
periode. Relatief gezien is daarmee 
de pakkans van overvallers vergroot. 
Met behulp van attente burgers, de 
ontwikkeling van de smartphone 
en sociale media wil de politie het 
aantal overvallen verder laten dalen 
en de pakkans vergroten. De poli-
tie roept op om bij verdachte situa-
ties onmiddellijk 112 te bellen, een 
beschrijving te geven van de daders 
en direct foto’s of video’s te maken 
van de situatie.

Aanhoudingen 
Bij drie afzonderlijke overvallen in 
Amsterdam heeft de politie afgelo-

pen week vier verdachten op heter-
daad aangehouden. Daarbij speel-
den oplettende burgers een be-
langrijke rol. Dinsdagmorgen werd 
een winkel op de Haarlemmermeer-
straat overvallen. Een getuige volg-
de de overvaller en attendeerde toe-
gesnelde agenten op de man die 
daarna werd aangehouden. Die-
zelfde dag overvielen drie mannen 
rond het middaguur een juwelier in 
de Beethovenstraat. Na een worste-
ling met de ondernemer sloegen de 
overvallers op de vlucht. Ooggetui-
gen leidden de agenten naar een 
tram waar twee verdachten wer-
den aangehouden. YouTube Bij de 
overval op een juwelier op het Os-
dorpplein op woensdag 18 mei werd 
één van de overvallers overmees-
terd door omstanders. Een mede-
verdachte wist te ontkomen, maar 
is gefilmd met een mobiele telefoon 
van een ooggetuige. Daarbij is zijn 
gezicht zichtbaar. De beelden zijn 
nu op Internet te zien bij www.depo-
litiezoekt.nl en www.youtube.com/
politieaa. De politie vraagt mensen 
te bellen met 0900-8844 als ze de 
verdachte herkennen.

Brandweer doet proef
Aalsmeer - Als onderdeel van een 
landelijke proef beschikt Brandweer 
Amsterdam-Amstelland sinds 14 
mei over een innovatief voertuig: de 
Coldcutter. Tot oktober dit jaar wordt 
dit voertuig in de regio Amsterdam-
Amstelland in de praktijk beproefd. 
De Coldcutter is een koud snij-blus-
systeem. 
Met het systeem kan de brandweer 
een gat in een muur maken. Tijdens 
dit snijproces wordt onder een druk 
van 300 bar een abressief (snijmid-
del) toegevoegd aan het water. Dit 
snijmiddel, dat te vergelijken is met 
zandkorrels, baant zich een weg 
door het materiaal. Hierdoor ont-
staat een gat van drie á vier milli-

meter, waar doorheen het systeem 
een blussing kan uitvoeren. De ho-
ge druk zorgt voor een zeer fijne ne-
vel met een enorme worp-lengte. 
Door deze fijne nevel gaat het water 
zich gedragen als een gas en blijft 
het lang hangen. 
De Coldcutter zorgt alleen voor een 
veilige werkomgeving waarin de 
brandweer de brandhaard defini-
tief kan blussen. Wereldwijd zijn er 
inmiddels zo’n 1500 systemen ope-
rationeel. Brandweer Amsterdam-
Amstelland doet, samen met een 
aantal andere korpsen, mee aan een 
landelijke pilot om de toegevoegde 
waarde van de Coldcutter te onder-
zoeken.
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Cursus ‘Vissen kun je leren’ 
voor jeugd bij Vislust
Aalsmeer - Al vele jaren organi-
seert de Aalsmeerse hengelsport-
vereniging Vislust de cursus ‘Vissen 
kun je leren’ voor jeugdige inwo-
ners. Naast het vissen wordt stil ge-
staan bij alles wat in en bij het wa-
ter leeft. Natuurlijk wordt de deel-
nemers geleerd hoe ze een hen-
gel moeten optuigen en hoe ze het 
beste een vis kunnen vangen. Ie-
dere ochtend dat de cursisten bij-
een komen wordt bij de waterkant 
alles uitgeprobeerd wat besproken 
is. Ook krijgen de deelnemers een 
theorieboekje, zodat thuis alles nog 
eens nagelezen kan worden. Tijdens 
de derde bijeenkomst wordt een 
soort examen afgenomen om te kij-
ken of de cursisten alles goed ont-

houden hebben. Als dit zo is, wordt  
het basisdiploma sportvissen uitge-
reikt. Tijdens de cursus zorgt AHV 
Vislust voor de hengels, de deel-
nemers dienen wel zelf een emmer 
mee te nemen. Het aantal plaatsen 
voor de cursus is beperkt, dus snel 
inschrijven is een aanrader. De cur-
sus is op de zaterdagen 11, 18 en 25 
juni met als afsluiting op 2 juli het 
viskampioenschap van Aalsmeer, 
wordt gegeven van 10.00 tot 12.00 
uur in en nabij buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en is be-
doeld voor jongens en meiden tus-
sen de 8 en 12 jaar. Voor informa-
tie en inschrijving: Loek Pieterse, 
tel.0297- 322187 of kijk op de web-
site: www.vislust-aalsmeer.nl.

Doe mee aan landelijke verkiezing
Kies ook jouw boekenheld
Aalsmeer - Wie is de grootste Boe-
kenheld van Nederland? Minoes, 
Dolfje of Meester Jaap. Of toch 
Kruimeltje? Boekids en het Kinder-
boekenmuseum vragen kinderen 
hun stem uit te brengen op hun fa-
voriete personage. Aan het eind van 
de Kinderboekenweek, die dit jaar 
in het teken staat van helden, wordt 
bekend gemaakt welk personage 
verkozen is tot ultieme Boekenheld.
Met de verkiezing ‘Kies jouw Boe-
kenheld’ willen Boekids en het Kin-
derboekenmuseum kinderen sti-
muleren na te denken over hun ei-
gen leeservaringen en de kenmer-
ken van een ‘held’. Kies jouw Boe-
kenheld geeft alle kinderen de kans 
om hun held nomineren, te verdedi-
gen en een stem te geven. Op zon-

dag 5 juni tijdens het Boekids Fes-
tival brengt de kinderdirecteur van 
het Kinderboekenmuseum, Laura 
van der Eijk, de eerste stem uit. Van-
af dat moment kunnen alle kinderen 
van 4 tot 14 jaar stemmen op hun fa-
voriete boekenheld. Na het Boekids 
Festival verhuist de stembus naar 
het Kinderboekenmuseum, waar ie-
dereen tot 10 oktober kan stemmen. 
Ook op het Internet gaat het stem-
men na 5 juni gewoon door. 

Kijk voor meer informatie, spelre-
gels en inspiratie op www.kiesjouw-
boekenheld.nl. Op zondag 16 okto-
ber wordt tijdens de Kinderboeken-
markt bekend gemaakt wie volgens 
de kinderen de grootste Boeken-
held is.

De Brug veilig op weg!
Aalsmeer - Groep 7 van basis-
school De Brug heeft op donder-
dagmiddag 12 mei, net als ande-
re basisscholen, al fietsend het ver-
keersexamen afgelegd. 
Alle 18 leerlingen fietsten die dag 
met meester Gerard en juf Thir-
za naar de Stommeer, naar de wel-
bekende molen. Bij aankomst volg-
de eerst een echte fietscontrole en 
werd uitleg over de te rijden route 
gegeven. Tevens werd verteld waar 
de jongens en meisjes allemaal op 
moesten letten. Alle kinderen kre-
gen een oranje hesje aan met een 
volgnummer er op. Zo waren ze dui-
delijk te zien. Wel zo veilig! Er waren 
veel hulpouders mee. 
De route door de wijk was ongeveer 

3 kilometer lang. Op strategische 
punten stonden bordjes en hulpou-
ders hielden met lijsten de kinderen 
goed in de gaten. 
Natuurlijk waren de leerlingen erg 
gespannen en de zenuwen flink 
aanwezig, maar dat hoort nou een-
maal bij een echt examen! 
In april al waren de kinderen ge-
slaagd voor het theorie-examen, 
maar zou het in de praktijk ook zo 
goed gaan? Jawel hoor! De kinde-
ren van De Brug hadden er heel 
veel zin in, waren in goede condi-
tie en fietsten zeer geconcentreerd! 
Er werd volgens de organisatie als 
groep een zeer hoge score behaald 
en het is dan ook niet vreemd dat ze 
allemaal zijn geslaagd!

Sportdag Oosteinderschool
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag was de jaarlijkse sportdag 
van de Oosteinder school. De laat-
ste paar jaar wordt deze gehou-
den op het RKAV terrein waar de 
school elke keer gastvrij wordt ont-
vangen. Prachtige onderdelen wa-
ren er weer uitgezet en iedereen 
werd getrakteerd op een heerlij-
ke suikerspin. Weer tientallen vrij-
willigers, ouders zijn in de weer ge-
weest om de sportdag tot een groot 
succes te maken en dat is zeker ge-
lukt. Aan het einde van de sportdag 

speelden de jongens en meiden van 
groep 8 een voetbal wedstrijd tegen 
de leerkrachten en het OC- team. 
Altijd een geweldige happening. 
Voor de wedstrijd liep groep 8 een 
rondje langs het veld om de talrij-
ke supporters te groeten. De wed-
strijd verliep sportief, fanatiek, gre-
tig , grappig en vooral aantrekkelijk. 
Rondom het veld genoten de opa’s, 
oma’s, papas, mams, broertjes, zus-
jes en alle kinderen van de Oostein-
der school van het spektakel.  Uit-
eindelijk won groep 8 met 3-1.

Jeugdhandbal 
bekerfinales 
Aalsmeer - Op zaterdag 4 en zon-
dag 5 juni worden voor de D-, C-, 
B, en A-jeugd de finales van het 
(jeugd)bekertoernooi in de afde-
ling Midden Nederland gespeeld in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-

Badminton
Clubkampioenschappen 
jeugd bij Flowershuttle
Aalsmeer - Op maandag 16 en 23 
mei zijn bij badmintonvereniging 
Flowershuttle uit de clubkampioen-
schappen voor de jeugd gehouden. 
Ook dit jaar werd vanwege de leef-
tijdsverschillen  een splitsing ge-
maakt tussen de oudste en jongste 
jeugd. Na een sportieve strijd zijn 
uiteindelijk de winnaars naar vo-
ren gekomen in het enkel en dubbel 

spel. Bij de oudste jeugd was Rol-
and in de enkel finale te sterk voor 
Anouk en bij de jongste jeugd won 
Adiel van Bob. Ook de dubbelfina-
les zorgden voor veel spanning. Ro-
land en Jeroen versloegen uiteinde-
lijk Laurens en Melissa bij de oud-
ste jeugd. Bob en Adiel wonnen ten 
koste van Joran en Rosa bij de jong-
ste jeugd.

De winnaars v.l.n.r.: Rij 1. Roland, Anouk, Melissa en Bob. Rij 2. Joran, Rosa en 
Adiel. Rij 3. Laurens en Jeroen.

Veldkorfbal jeugd
VZOD D1 ongeslagen kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag 21 mei had 
de D1 van VZOD de kampioens-
wedstrijd tegen EKVA D4. Het team 
was eigenlijk al kampioen omdat ze 
in deze poule ongeslagen waren, 
maar dat de D1 wilde winnen in Al-
mere stond al gelijk vast. Shannon 
kon er helaas deze dag niet bij zijn, 
maar de rest van het team ging vol 
zelfvertrouwen, met blauwe haren 
en ‘VZOD D1’ op hun gezicht het 
veld op. VZOD begon meteen goed 
doordat Gert zijn eigen strafworp 
benutte, 0-1! Romy scoorde nog 
twee keer in het aanvalsvak en toen 
was het de beurt aan het andere vak 
om aan te vallen. Ook in dit vak ging 
de score door, Thijs schoot een klei-
ne kans raak en Esther gooide er 
een doorloopbal in. Tessa draaide 
in de aangeef om en gooide de bal 
perfect naar Esther die deze in één 
keer raak schoot, 0-6! Vlak voor de 
rust wist de tegenpartij ook nog de 
korf te vinden waardoor de D1 met 
de stand van 1-6 de kleedkamer in 
ging. Na een korte bespreking ging 
het team weer het veld op waar het 
ondertussen behoorlijk warm was 

geworden. Maar het zonnetje zorg-
de zeker niet voor minder doel-
punten, Gert scoorde meteen van-
uit een doorloopbal maar ook EKVA 
wist te raken met afstandschot, 2-7. 
In de aanval werd er erg goed sa-
mengewerkt waardoor er een aan-
tal mooie diepteballen werden ge-
scoord. Ook Erik, die de hele wed-
strijd al veel ballen had afgevangen, 
gaf de bal goed aan Anne zodat ze 
met een afstandschot er nog een 
puntje bij scoorde. Met de stand 
van 3-11 werd er van vak gewisseld 
en kon het andere vak verder gaan 
met deze doelpuntenparade. Veer-
le schoot er een afstandschot in en 
ook Tessa wist via een doorloop-
bal te scoren. Uiteindelijk klonk het 
eindsignaal met de stand van 3-16! 
Hoera, kampioen! In Almere werd er 
al een verkoelend ijsje gegeten en 
foto’s gemaakt en bij thuiskomst in 
Kudelstaart was er voor iedereen 
nog bloemen en taart. Met nog één 
wedstrijd te spelen was VZOD D1 al 
verdiend kampioen, en dat mocht 
zeker gevierd worden met dit klei-
ne feestje!

weg. Op zaterdag, wanneer de wed-
strijden om 14.30 uur beginnen, ko-
men geen Aalsmeerse teams in ac-
tie. Op zondag,  dan zijn er wed-
strijden vanaf 10.00 uur,  staat er 
wel een team van FIQAS Aalsmeer 
in de finale: de jongens B1 nemen 
het om 14.30 uur op tegen die van 
SDS’99. Op het spel staat de Cup 
met de grote oren!  Kijkers zijn van 
harte welkom.

Goede resultaten RKDES 
bij eigen jeugdtoernooi 
Aalsmeer - Ieder jaar organiseert 
het jeugdbestuur van RKDES een 
toernooi voor de C/D junioren òf de 
E/F pupillen. Dit jaar waren de E- 
en F-pupillen en de 5-jarigen aan 
de beurt. In de ochtend streden 32 
F-teams in 8 poules om de prijzen. 
Veel teams waren aardig aan el-
kaar gewaagd, zodat we een aan-
tal spannende wedstrijdjes hebben 
gezien. In poule 1 is sv Koedijk op 
één geëindigd, RKDES F1 eindig-
de als vierde. In poule 2 ging de eer 
net voor RKDES F2 naa Heemste-
de. In poule 3 was Buitenveldert de 
beste, RKDES F3 eindigde als vier-
de. In poule 4 was opnieuw de winst 
voor Koedijk, RKDES F4 eindigde op 
plaats twee. 
In poule 5 was Alliance22 de beste 
ploeg, RKDES F5 eindigde als der-
de. In poule 6 was RKDES F6 te win-
nen. In poule 7 en 8 ging de winst 
beide naar SV Concordia. RKDES 
eindigde resp. op de derde en vier-
de plaats. Na een hele korte pau-

ze was het in de middag de beurt 
aan 20 E-teams, nog 8 F-teams en 
4 teams met 5-jarigen, om te strij-
den om de eer en de prijzen. Ook 
hier veel spannende wedstrijden. In 
poule 1 was de Dijk de beste ploeg, 
RKDES E1 werd tweede. In poule 2 
mocht New Amsterdam de grootste 
beker mee naar huis nemen, RKDES 
E2 werd derde. In poule 3 moest 
RKDES E3 net Alliance 22 voor laten 
gaan. In poule 4 was Waterwijk de 
beste ploeg, RKDES E3 sloot de rij 
op vier. In poule 5 was DSS E11 net 
even beter dan RKDES E5. In pou-
le zes werd Purmerend eerste, RK-
DES F9 eindigde op plaats drie. In 
Poule 7 was Purmerend ook de bes-
te ploeg. Jong Aalsmeer United en 
RKDES F10 eindigden op plaats drie 
en vier. In Poule 8 behaalde  de Ku-
delstaartse voetballers de beste re-
sultaten met een eerste en twee-
de plaats voor de twee ploegen met 
5-jarigen. 
Al met al een zeer geslaagde dag. 

Feestje waterpolo Oceanus
Aalsmeer - De competitie zit erop 
voor de Oceanus Waterpolo teams. 
De feestcommissie onderleiding van 
Rick van Weerdenburg had een slot 
feestje georganiseerd. 
De kampioenen zijn gehuldigd en 
de scheidsrechters, die altijd zo be-
langrijk zijn voor een vereniging, 
zijn in het zonnetje gezet. En ie-
dereen kreeg een prachtige Ocea-
nus handdoek. Mooie woorden van 

de WPC leden Wyke, Arjen en Pau-
line en daarna ging de muziek weer 
op een hoger volume en kon er ge-
danst worden. De bar onder leiding 
van Michel was voortreffelijk, heer-
lijke bitterballen. Kortom, het feestje 
was geslaagd. 
De jongens O19 moeten nog aan-
komende week voorrondes spe-
len voor de Nederlandse kampioen-
schappen.

Penaltybokaal voor KDO 
G1 bij G-voetbaltoernooi
De Kwakel - Het voetballen van 
een volledig toernooi was iets wat 
KDO G1 nog niet had meegemaakt.  
Zaterdag 21 mei bij KGB in Boven-
karspel was het zover. Er stonden 3 
wedstrijden op het programma en 
tussendoor moest ook nog gestre-
den worden om de penaltybokaal. 
De eerste wedstrijd tegen HOSV 
Friends was KDO de partij die het 
spel volledig naar zich toe trok. De 
wedstrijd werd dan ook verdiend 
gewonnen met 2-0. In de tweede 
partij was Only Friends de tegen-
stander. Voor KDO een onbeken-
de tegenstander met veel grote jon-
gens. KDO kwam niet in het spel 
doordat Only Friends goed de bal 
liet rond gaan. Uiteindelijk wist Only 
Friends 4 x te scoren. 
De teleurstelling over deze partij 
was in de laatste wedstrijd duidelijk 
merkbaar. Tegen KGB was KDO vol-
op in de aanval maar kon niet sco-

ren. Dat deed KGB met een enke-
le aanval wel. Hierdoor liep KDO 
steeds achter de feiten aan. Aan-
voerder Beau gaf nog het goede 
voorbeeld door de gelijkmaker te 
scoren. KDO zette alles op de aan-
val om de 2e plaats op het toernooi 
te verwerven maar vergat daarbij de 
verdediging. Uiteindelijk won KGB 
de wedstrijd. Uiteindelijk werd de 3e 
plaats behaald over het gehele toer-
nooi. Tussen twee wedstrijden door 
werd er ook gestreden om de pe-
naltybokaal. Keeper Daniël had het 
best moeilijk maar wist toch een pe-
nalty tegen te houden en een tegen 
de lat te kijken. De spelers hadden 
hun vizier ook allemaal goed staan 
en uiteindelijk bleek dat KDO het 
beste had gepresteerd. Het winnen 
van de penaltybokaal maakte alles 
weer goed. De spelers waren dolblij 
dat ze twee prijzen mee naar huis 
mochten nemen.



2e katern
Renault steunt initiatief 
Actie voor verkeersveiligheid 
Aalsmeer - Renault heeft zich de 
afgelopen 50 jaar continu ingezet 
voor het verbeteren van de verkeers-
veiligheid in alle landen waarin de 
constructeur actief is. Met zijn uit-
gebreide ervaring verleent Renault 
zijn volledige steun aan het wereld-
wijde ‘Decennium van Actie voor 
Verkeersveiligheid 2011-2020’- initi-
atief, dat onlangs werd gelanceerd 
is door de Verenigde Naties. Aan-
gezien verkeersongevallen wereld-
wijd de op twee na grootste doods-
oorzaak zullen zijn in 2020, heeft de 
VN de ambitie uitgesproken om in 
de aankomende tien jaar 5 miljoen 
levens te redden. Renault steunt de 
inspanningen van de VN door be-
staande acties voort te zetten en 
nieuwe acties op te zetten, zowel 
nationaal als internationaal. De be-
scherming van inzittenden heeft een 
hoge prioriteit bij Renault, dat aan-
vullende technologieën ontwikkelt 
om ongevallen te voorkomen en om 
inzittenden te beschermen indien 
er toch een ongeval plaatsvindt. 
Neem nu het FIX4 SURE-systeem, 
een verzameling technologieën toe-
gepast op alle stoelen om verwon-

dingen aan de buikstreek te voor-
komen door duiken tot een mini-
mum te beperken. Wat betreft pre-
ventieve technologieën ontwikkel-
de Renault als eerste constructeur 
‘4Control’ voor een betere weglig-
ging en stabiliteit. Het bedrijf verbe-
tert binnenkort zijn rijhulpsysteem 
met Visio System, een uitgebrei-
de visuele hulptechnologie die be-
stuurders waarschuwt voor mogelij-
ke ongevalsituaties, zoals het wisse-
len van rijbaan en verminderd zicht 
in het donker. Renault ziet verkeers-
veiligheid als een key issue binnen 
de volksgezondheid. Daarom is het 
van belang om nauw samen te wer-
ken met de overheid, onderzoeksin-
stellingen en alle belanghebbenden 
binnen de samenleving. In Frank-
rijk voorziet Renault de brandweer 
van honderden auto’s per jaar zo-
dat ze in realistische omstandighe-
den kunnen oefenen. Zo kunnen ze 
hun taak beter uitvoeren en hun ei-
gen veiligheid garanderen. Renault 
voorziet hen ook van technische in-
formatie over hoe ze het beste een 
auto kunnen openknippen om inzit-
tenden te kunnen redden.

Jolanda Brugman, Coach & Counselor
Praktische coaching voor 
concreet resultaat
Aalsmeer - Iedereen maakt keuzes, 
de hele dag door. Niets om bij stil 
te staan, totdat dat ineens niet meer 
lukt. Omdat het steeds verkeerd lijkt 
uit te pakken, omdat het een heel 
moeilijk besluit is of omdat het je 
ongemerkt allemaal teveel is gewor-
den. Jolanda Brugman is gediplo-
meerd coach en counselor en houdt 
praktijk in Aalsmeer. Praktisch, 
doelgericht en met een warme, op-
rechte betrokkenheid helpt zij haar 
cliënten in vijf tot zes gesprekken 
weer het heft in eigen hand te ne-
men. Weer regisseur te worden van 
hun eigen leven. Afhankelijk van 
de cliënt kiest Jolanda een manier 
van behandelen. Wie niet in is voor 
een softe aanpak, hoeft daar dan 
ook niet bang voor te zijn. Jolanda 
is doelgericht, dynamisch, heeft veel 
inlevingsvermogen en kiest voor ef-
fectiviteit. Loop je vast op je werk of 
in je relatie? Ervaar je problemen 
als gevolg van ADHD of ADD? Of 
zoek je juist hulp bij een rouwver-
werkingsproces of na een levensbe-
dreigende ziekte zoals kanker? Jo-
landa helpt op de manier die het 
beste past bij jou en jouw situatie.

Unieke aanpak
Momenteel coacht Jolanda verschil-
lende managers om effectiever lei-

ding te geven en staat ze gelijktij-
dig werknemers bij om met conflic-
ten om te leren gaan en assertiever 
te worden. Dit vraagt om een heel 
andere aanpak dan bij cliënten die 
nu de draad weer moeten oppakken 
nadat ze genezen zijn verklaard van 
kanker. 
Deze laatste groep valt vaak van 
veel (medische) aandacht ineens 
terug naar geen aandacht, maar zit 
nog met heel veel onzekerheid en 
angst. Met enkele gesprekken helpt 
Jolanda ze om de draad van hun le-
ven weer zelf op te pakken. Jolanda 
gaat ervan uit dat elk mens een bron 
heeft van zelfhelende vermogens en 
innerlijke kracht. De gesprekken 
zijn een prikkel om dat aan te spre-
ken want eenmaal buiten begint het 
proces pas echt. “Dan gaan de cli-
enten verder nadenken, dingen uit-
proberen en maken ze stappen.” 
Jolanda begeleidt ze tijdens dat pro-
ces en helpt haar cliënten om hun 
leven weer zelf kleur te geven. Een-
maal het heft in eigen handen wor-
den de keuzes weer gemaakt. “Mijn 
cliënten stappen na vijf tot zes ge-
sprekken de deur weer uit als de re-
gisseur van hun eigen leven.” 
Kijk voor meer informatie of voor 
een gratis en vrijblijvend intakege-
sprek op www.jolandabrugman.nl.

Restaurant 
‘t Holland Huys

Aalsmeer - Remco Kaapaan is 
sinds 1 oktober 2001 de uitbater 
van restaurant ‘t Holland Huys in 
de Zijdstraat. Het tienjarig jubileum 
staat voor de deur en gaat dan ook 
uitvoerig gevierd worden. 

Remco woont nu in Kudelstaart, 
maar komt oorspronkelijk uit Nieu-
wegein. Hij kwam geregeld als gast 
eten in het toenmalige restaurant 
en vernam dat het ter overname 
aangeboden werd. Hij liet deze kans 
niet aan zijn neus voorbij gaan. Een 
echte allrounder, zo kan Remco wel 
genoemd worden. Hij staat zowel te 
koken in de keuken als in de bedie-
ning als gastheer. Hij wordt bijge-

staan door een team van koks en 
bedienend personeel. Restaurant ‘t 
Holland Huys dankt zijn naam aan 
de gezellige inrichting en huiska-
mersfeer, die er heerst, en uiteraard 
de kaart. De menukaart bevat naast 
stamppotten een groot aantal echt 
Hollandsche voor-, hoofd- en nage-
rechten. De maaltijden kunnen zo-
wel aan tafel, als aan de bar, in de 
zithoek of aan de leestafel genut-
tigd worden. Spareribs zijn de hard-
lopers van de kaart. 
Er is in de tweede week van mei ruim 
zeventig kilo spareribs geserveerd. 
Een reden hiervoor is waarschijnlijk 
de succesformule: onbeperkt spare-
ribs eten. Een leuk gegeven om te 
melden is dat iedere gast ook boe-
ken kan kopen. Deze boeken staan 
in kasten in het restaurant en zijn 
zeer recent. Elke boek heeft een 
vaste prijs van twee euro. Deze boe-
ken zijn afkomstig van zorgcentrum 
Aelsmeer. De opbrengst gaat weer 
terug in de pot van het zorgcentrum. 
De gasten van ‘t Holland Huys zijn 
met name buitenlandse bezoekers, 
vooral afkomstig van FloraHolland 
en toeristen die Aalsmeer bezoe-
ken. Maar inwoners uit Aalsmeer 
weten het restaurant ook goed te 
vinden! Kijk voor meer informa-
tie op www.beleefaalsmeer.nl en  
www.hollandhuys.nl.

Samenwerking Reisbureau de 
Arend en summer-shopping.com 
Aalsmeer - Arend van de Laar, ei-
genaar van Reisbureau de Arend 
met vestigingen in Ouderkerk aan 
de Amstel en Aalsmeer, en Maaike 
van Wijk, interim manager en eige-
naar van webshop summer-shop-
ping.com en waterschoentjes.nl 
gaan samen verder met beide web-
shops. Maaike van Wijk opende in 
het voorjaar van 2008 de nieuwe ‘al-
les onder 1 dak’- formule summer-
shopping.com. Alles om te kunnen 
genieten van een geslaagde zomer- 
en zonvakantie vind je bij summer-
shopping.com! Badlakens, slippers, 
zonnebrand, hangmatten, water-
schoentjes, strandtassen en zonne-
brillen. Je kunt het zo gek niet be-
denken of summer-shopping ver-
koopt het. Bekende merken zijn on-
der andere Converse, Ipanema en 
Benetton. De artikelen die summer-
shopping.com verkoopt, sluiten na-
tuurlijk fantastisch aan op de reis-
branche. Het reisbureau verkoopt 
vakanties, vliegtickets en hotelover-
nachtingen, summer-shopping ver-
koopt alles voor mee in de koffer! 
Daarom gaan Maaike en Arend per 
1 juni 2011 samenwerken. Voor de 

toekomst zien Arend en Maaike veel 
kansen; de online markt blijft groei-
en en het kopen van producten via 
internet wordt steeds laagdrempeli-
ger. En wat is er nu makkelijker dan, 
in plaats van in de stress voor je va-
kantie nog naar vijf winkels moeten, 
vanuit je luie stoel al je spullen bij 
summer-shopping.com te bestel-
len? Om de gezamenlijke voortzet-
ting van summer-shopping te vieren 
hebben Maaike en Arend een spe-
ciale lezersactie: Tot en met eind juli 
10% korting op al je aankopen!

Neveneffecten na kankerbehandeling

Opbrengst Ride for the 
Roses naar onderzoek
Aalsmeer - De opbrengst van de 
Ride for the Roses gaat dit jaar naar 
het onderzoek naar ‘de late effec-
ten van de behandeling van Hodg-
kinlymfoon’. 

Deze vorm van kanker is al tiental-
len jaren goed te behandelen, maar 
zorgt helaas voor veel complica-
ties op latere leeftijd. Onderzoekster 
Floor van Leeuwen: “Mijn droom is 
dat iedere patiënt straks de optima-
le behandeling krijgt.” “Ik ben zeer 
vereerd dat mijn onderzoek is ge-
adopteerd door de Ride for the Ro-
ses”, zegt Floor van Leeuwen, on-
derzoekster bij het Nederlands Kan-
kerinstituut - Antoni van Leeuwen-
hoek ziekenhuis (NKI-AVL) in Am-
sterdam. 
“Het is zo’n geweldig initiatief. Ui-
teraard fiets ik zelf ook mee, samen 
met mijn collega’s.” Van Leeuwen is 
al sinds 1981 verbonden als epide-
mioloog aan het AVL. Een van haar 
eerste projecten was de opzet van 
de Nederlandse Kankerregistratie in 
1986. 
De gegevens uit deze database vor-
men nu de basis van haar huidi-
ge onderzoek naar de late effecten 
van de behandeling van Hodgkin-
lymfoon. “Hodgkin is een zeldzame 
vorm van lymfklierkanker”, licht Van 

Leeuwen toe. “Het gaat om zo’n 400 
nieuwe patiënten per jaar, vooral 
jonge mensen. Het is een vorm van 
kanker die al sinds de jaren zestig 
heel goed te genezen is. Dat bete-
kent ook dat deze mensen na ge-
nezen te zijn verklaard nog een heel 
leven voor zich hebben.”

Complicaties
Helaas is gebleken dat de behande-
ling van kanker op latere leeftijd tot 
allerlei complicaties kan leiden, zo-
als een nieuwe tumor, hart- en vaat-
ziekten, schildklierproblemen, chro-
nische vermoeidheid en onvrucht-
baarheid. Van Leeuwen: “Juist om-
dat er steeds meer mensen genezen 
van kanker, willen we nu ook kijken 
naar de totale ziektelast door lange-
termijn complicaties van de behan-
deling te onderzoeken en naar de 
kwaliteit van leven van ex-patiënten. 
Dat onderzoek staat nog in de kin-
derschoenen. Maar het is belang-
rijk voor deze mensen dat ze we-
ten dat ze wellicht een verhoogd ri-
sico lopen op andere ernstige aan-
doeningen. ” Op 4 september is de 
14e editie van de Ride for the Roses 
die in Aalsmeer wordt gereden. U/
jij fietst toch ook mee voor de strijd 
tegen kanker? Aanmelden kan via  
www.ridefortheroses.nl.

Er komt weer een leuk en bijzonder stukje recreatie-
gebied bij in Haarlemmermeer. Recreatiegebied Ples-
manhoek wordt straks een kleurrijk akkerlandschap 
met verschillende gewassen. Ook komen er fruitbo-
men en een speelveld voor de kinderen. Als bezoeker 
kun je tussen de gewassen wandelen en voor scho-
len heeft het gebied een educatieve functie. 
 
Hapjes proeven op de culinaire markt
Het is nog wat vroeg om van eigen bodem van de 
Plesmanhoek te kunnen eten. Daarom geven we u 
alvast een voorproefje van gerechten en producten 
uit de streek. U kunt tijdens de culinaire markt hap-
jes en drankjes proeven en kinderen kunnen lekkere 
hapjes roosteren boven een vuur.

Feestelijke opening Plesmanhoek
De opening van het recreatiegebied 
begint om ongeveer 13.15 uur. Dan 
draagt gedeputeerde Bond van de 
provincie Noord-Holland het beheer 
van de Plesmanhoek officieel over 
aan directeur Hylkema van Recreatie 
Noord-Holland. Ook vertegenwoor-
digers van de gemeente Haarlem-
mermeer en Schiphol zijn aanwezig.

Waar
In de Plesmanhoek bij de bocht 
voor de junglebrug (zie rode stip). 
De hoofdentree is aan de IJweg in 
Hoofddorp (zie rode pijl). De par-
keermogelijkheid is beperkt, vandaar 
ons advies om waar mogelijk lopend, 
fietsend of met openbaar vervoer te 
komen. U bereikt de Plesmanhoek 

via het fietspad over de Geniedijk en vanaf de IJweg, 
volg de borden. Parkeren kan aan de IJweg op de 
aangewezen parkeerplaats of bij restaurant Vork en 
Mes, Paviljoenlaan 1 in Hoofddorp.

Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzie-
ningen en groen voor inwoners en bezoekers van het 
gebied rond Schiphol. Mainport en Groen is een initi-
atief van:
•  Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam
•  Schiphol Group
•  Schiphol Area Development Company.
•  Provincie Noord-Holland
•  Ministeries van Economische Zaken, Landbouw
  en Innovatie; Infrastructuur en Milieu

Hapjes proeven voor jong en oud

Kom naar Haarlemmermeerse 
Voorproeverij en opening Plesmanhoek!
Zondagmiddag 5 juni 2011 van 12.00 tot 16.30 uur.

Tafelkleden, servetten en lopers 
bij Annemiekes Kramerie
Aalsmeer - Bij Annemieke’s Kra-
merie aan de Machineweg 3 is een 
enorme collectie tafelkleden, lo-
pers, servetten, etc. Een van de gro-
te merken waar zij mee werken is 
b.v. de Witte Litaer. Deze heeft de 
perfecte oplossing voor een stijlvol 
gedekte tafel. Superieure, jacquard 
geweven dessins, in kader of ‘all-
over’, halflinnen of polyester. Al de-
ze stoffen zijn in zeer uitéénlopende 
kleuren en dessins, of juist met een 
combinatie van diverse kleuren, het-
geen helemaal trendy is op dit mo-
ment. Buiten dit alles is er een rui-
me keuze in diverse maten. Tevens 
ronde tafelkleden. Is de juiste maat 
niet op voorraad? Dan kan deze ook 
zelfs soms in losse meters stof ge-
kocht worden, zodat u dit zelf naait 
of laat naaien. Tip: wilt u zich laten 
voorlichten voor een nieuw kleed 
voor uw tafel? Meet deze tafel thuis 
eerst goed op! Dit is heel belang-

rijk, daar een te klein tafelkleed mis-
staat, maar te groot is ook niet goed.

Fietstocht ANBO 
en PCOB
Aalsmeer - Op dinsdag 7 juni, de 
eerste dinsdag van de maand, hou-
den ANBO en PCOB weer de geza-
menlijke fietstocht. De start is zoals 
altijd om 13.30 u
ur vanaf het Parochiehuis in de Ger-
berastraat. De route van 25 kilome-
ter gaat via De Hoef naar Wilnis, 
vervolgens door Waverveen en een 
stukje Mijdrecht en tot slot langs 
Uithoorn naar Aalsmeer. Deelname 
is gratis, ook andere belangstellen-
den dan leden zijn welkom.

Peuterinstuif en 
natuurtocht
Aalsmeer - Op woensdagochtend 
8 juni is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting en er is weer 
een peuterinstuif. Gezellig een uur-
tje samen met je kleuter zingen, 
dansen en een spelletje doen. 

’s Avonds wordt, bij goed weer, 
de natuurtocht gevaren onder lei-
ding van Maarten Alderden langs 
de seringenakkers en in natuur-
gebied Oosteinde. De tocht begint 
om 19.30 uur vanaf Oosteinderweg 
265. Opgeven kan tot 1 juni bij Henk 
Boor, tel. 0297-321636. De kosten 
zijn 2,5 euro per persoon inclusief 
consumptie. De Oost-Inn is te vin-
den in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Voor meer informa-
tie: www.oosterkerk.info.

Replica glasplaat voormalig 
Tulp Ziekenhuis onthuld 
Amstelveen - Op donderdag 26 
mei is een replica van het herden-
kingsraam van het vroegere Nico-
laas Tulp Ziekenhuis onthuld in Zie-
kenhuis Amstelland. 
De originele glasplaat werd in de ja-
ren zestig geschonken door de Am-
stelveense bevolking en sneuvel-
de tijdens de verbouwing van het 
ziekenhuis. De replica is aangebo-
den door de Rotary Club Amstel-
veen. Wethouder mr. Jacqueline 
Koops was aanwezig bij de plech-
tigheid. Wethouder mr. Jacqueli-

ne Koops (welzijn, jeugd en oude-
ren) ligt toe: “Destijds is 5% procent 
van de kosten die de bouw van het 
ziekenhuis met zich meebracht, op-
gehoest door de bevolking. Dit komt 
neer op 400.000 gulden. Dit is op 
zich zelf zeer bijzonder en geeft ze-
ker een teken van verbondenheid. Ik 
ben blij dat de verbondenheid tot ui-
ting komt in deze replica.” 
De kopie van het herdenkingsraam 
heeft een mooi plekje gekregen bij 
de zitjes in de coffeecorner in de 
centrale hal. 



Hennygaat ons na 26,5 jaar verlaten
Henny ontzéttend bedankt voor al die fijne jaren,

die je hebt gegeven aan de krant, met jou te mogen
samenwerken was een prettig feest voor ons allemaal.

Heb nog lang veel plezier met je maatje Wim!

Het Nieuwe Meerbode team
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Aalsmeer helpt alcohol- en drugs-
verslaafden in Wit-Rusland
Aalsmeer - Stichting GA heeft 
2.500 euro ontvangen van de stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer (OSA) voor de opvang 
van alcohol- en drugsverslaafden 
in Wit-Rusland. Vier Wit-Russen, die 
bij dit project betrokken zijn, waren 
onlangs in Aalsmeer. 
Zij bezochten diverse Nederlandse 
hulpverleningscentra om ervaring 
en inspiratie op te doen. De Wit-
Russen maken een vrolijke indruk. 
Toch zag hun leven er een aantal 
jaar geleden niet zo rooskleurig uit. 
Allen waren drugsverslaafd. Inmid-
dels zijn ze helemaal clean, hun le-
ven is veranderd, en ze leiden ieder 
afzonderlijk een rehabilitatiecen-
trum in Wit-Rusland. 
Een bijzonder project, waar 70 pro-
cent van alle verslaafden binnen an-
derhalf jaar is afgekickt en een plek 
vindt in de maatschappij. Op dit mo-
ment hebben de jongemannen vier 
rehabilitatiecentra: In de buurt van 
Minsk, Vitebsk, Mogilev en Vilei-
ka. Ze hebben de visie om in iedere 
provincie van Wit-Rusland een der-
gelijk centrum te starten, want de 
nood is groot. Volgens de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) neemt 
Wit-Rusland wereldwijd zelfs een 
tiende plaats in wanneer het gaat 
om het gebruik van alcohol. 

Terug naar maatschappij
Dennis, één van de Wit-Russen, 
vertelt hoe ze te werk gaan. “Iedere 
week bezoeken we in ziekenhuizen 
patiënten die aan alcohol of drugs 

zijn verslaafd. Het gaat dus om de 
ernstige gevallen. We vertellen ze 
over het rehabilitatiecentrum en no-
digen hen uit voor een intake. Ze 
moeten wel gemotiveerd zijn, an-
ders werkt het niet. 
De cliënten doorlopen vervolgens 
een programma van anderhalf jaar. 
Ze krijgen niet alleen therapie om 
van hun verslaving af te komen, 
maar we brengen ze ook christelijke 
normen en waarden bij. Verder wil-
len we hen helpen om terug te ke-
ren in de maatschappij. Velen heb-
ben nooit gewerkt of zijn zelfs nooit 
naar school geweest. Daarom le-
ren we ze ook een vak zoals bijvoor-
beeld monteur, het bewerken van 
keramiek of het opknappen van au-
to’s. Het geld dat we daarmee ver-
dienen wordt weer voor het op-
vangcentrum gebruikt. Omdat we 
allemaal drugsverslaafd zijn ge-
weest, weten we waar we over pra-
ten. We zijn bijzonder gemotiveerd 
om de mensen te helpen. En het 
werkt. 70 Procent van alle verslaaf-
den is binnen anderhalf jaar vrij van 
alcohol of drugs! Bovendien volgen 
velen nog een keer het programma 
en komen dán los van de alcohol of 
drugs.” Dennis vertelt hoe zijn ei-
gen leven is veranderd nadat hij als 
drugsverslaafde in het rehabilitatie-
centrum van Minsk terecht kwam. 
“Ik was drugsverslaafd en had gro-
te problemen met mijn gezondheid. 
Ik was er slecht aan toe. Boven-
dien had ik geen opleiding en kon 
zelfs niet lezen en schrijven. In het 

centrum is mijn leven veranderd. 
Aan de hand van de Bijbel leerde 
ik lezen en op mijn dertigste haal-
de ik mijn diploma van de middel-
bare school. Uiteindelijk heb ik zelfs 
twee studies aan de universiteit ge-
volgd. Inmiddels ben ik getrouwd en 
heb drie kinderen. God zorgde voor 
mij en nu dien ik Hem door zelf een 
centrum voor drugs- en alcoholver-
slaafden te leiden.”

In Nederland
Begin mei waren de vier Wit-Russen 
een week in Nederland op uitnodi-
ging van de Aalsmeerder Cor Dek-
kers. Hij is al jaren bij Wit-Rusland 
en het project betrokken. Hij heeft 
samen met de Wit-Russen drie 
hulpverleningscentra voor alcohol- 
en drugsverslaafden in Nederland 
bezocht: De Hoop, de Brug en Vic-
tory Outreach. Yan, één van de Wit-
Russen, geeft aan dat ze enorm ge-
motiveerd zijn door het werk dat ze 
hier hebben gezien. 
“We zijn diep onder de indruk. Voor-
al wat we bij Stichting de Hoop heb-
ben gezien. Zij zijn net als wij heel 
klein begonnen, maar ze zijn uit-
gegroeid tot een professionele op-
vang. Wij staan nog maar aan het 
begin, maar hebben gezien wat 
mogelijk is!” Steun van de over-
heid krijgen de Wit-Russen niet. Ze 
moeten het echt van eigen inkom-
sten en giften hebben. Ze zijn daar-
om ontzettend blij dat ze van Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
(OSA) 2.500 euro mochten ontvan-
gen. En met dat geld is veel gedaan. 
Zo is de garage, waar een aantal 
jongens van een ex-verslaafde les 
krijgen in het uitdeuken en spuiten 
van auto’s, goed geïsoleerd. Ook is 
de ruimte ingericht met professi-
oneel gereedschap en een afzuig-
voorziening. Eerder was OSA al me-
definancier van isolatie, dubbelglas 
en ventilatie van het centrum. Op dit 
moment is er in het rehabilitatiecen-
trum in Minsk helaas onvoldoende 
capaciteit om alle drugsverslaafden 
op te vangen. 
Graag zouden ze daarom een nieuw 
gebouw willen bouwen waar onge-
veer 50 mensen kunnen worden op-
gevangen. Wilt u helpen? Dat kan! U 
kunt een gift overmaken naar Stich-
ting GA, 30.01.80.195 o.v.v. Wit-Rus-
land. 

Ingrid Moespot daagt kinderen uit 
(Hoog)begaafde kinderen vinden 
elkaar bij HB in Contact
Aalsmeer - In het leven van Ingrid 
Moespot staat (hoog)begaafdheid 
zeer centraal. In haar gezin heeft 
ze hiermee te maken en sinds een 
aantal jaar werkt ze met (hoog)be-
gaafde kinderen. 
Maar wat is nou hoogbegaafdheid? 
De één is het, de ander vindt dat 
hij het is, weer een ander droomt 
ervan en sommigen zouden wil-
len dat ze het niet waren. Wikipe-
dia omschrijft hoogbegaafdheid als 
een uitzonderlijke intelligentie, niet 
op een specifiek terrein, maar alge-
meen. De term wordt gebruikt om 
aan te geven dat hoogbegaafden 
opvallende vermogens of vaardig-
heden hebben. Men spreekt meest-
al van hoogbegaafdheid bij een IQ 
vanaf 130. Het lijkt fijn voor kinde-
ren, maar vaak wordt vergeten dat 
hoogbegaafd zijn niet altijd even 
leuk is. En daar kan de Kudelstaart-
se Ingrid alles over vertellen. “Het 
kan voorkomen dat (hoog)begaaf-
de kinderen de aansluiting met leef-
tijdsgenootjes missen. Vaak hebben 
ze andere interesses en denken an-
ders over dingen na, waardoor ze 
soms als bedreigend worden erva-
ren door andere kinderen. Ze wor-
den niet altijd goed begrepen wat 
kan leiden tot gevoelens van frus-
tratie, onzekerheid of zelfs schaam-
te.” 

Erkenning en herkenning
Ingrid is van mening dat ieder kind 
recht heeft op erkenning en herken-
ning. En om de kinderen met een 
hoog intelligentieniveau of een ont-
wikkelingsvoorsprong met elkaar in 
contact te brengen, is Ingrid twee 
jaar geleden begonnen met het or-
ganiseren van activiteiten voor de-
ze groep kinderen. Toen de vraag 

kwam van ouders van de UIL (een 
groep ouders die zich hard maakt 
voor speciaal onderwijs voor hoog-
begaafden in de regio), is Ingrid met 
HB in Contact begonnen. Als eerste 
activiteit werd een spelletjesmid-
dag georganiseerd. Al snel zag ze 
dat er een bepaalde klik was tussen 
de kinderen, wat aangaf dat ze zich 
op hun gemak voelden. Ze kun-
nen zichzelf zijn, zonder raar aange-
keken te worden. Ingrid hoopt dat 
er binnen de groep vriendschap-
pen ontstaan. “Als volwassene kun 
je vaak eenvoudig je eigen vrien-
den kiezen. Voor deze kinderen is 
het vaak moeilijker om vriendjes te 
krijgen op hun eigen niveau”, vertelt 
de enthousiaste Ingrid. Inmiddels 
heeft Ingrid al verschillende leuke 
dingen met kinderen met een ont-
wikkelingsvoorsprong gedaan, zo-
als een bezoek aan Naturalis en het 
Allard Piersonmuseum, op pad met 
de boswachter en een spannende 
speurtocht. Ze heeft nog veel idee-
en om met deze kinderen te gaan 
doen, maar suggesties zijn altijd 
welkom. En iedereen die het leuk 
lijkt om mee te doen aan deze ac-
tiviteiten en denkt erbij te passen, 
mag zich aanmelden via de websi-
te van Ingrid. In de toekomst hoopt 
ze een eigen ruimte te vinden, waar 
ze kinderen bij elkaar kan brengen. 
Nu gaat ze steeds met de groep op 
pad, wat de ouders geld kost. Overi-
gens verdient Ingrid helemaal niets 
aan alle activiteiten. Ouders betalen 
alleen de kosten voor bijvoorbeeld 
de entree van een museum. 

Extra uitdaging
Ingrid heeft jaren les gegeven op 
verschillende scholen van praktijk-
onderwijs tot MBO. Toen was haar 

passie voor kinderen en het sa-
men ontdekken van hun talent al 
erg groot. De laatste jaren bege-
leidt ze de plusklas op de OBS in 
Kudelstaart, waar ze samen met 
een leerkracht een aantal kinde-
ren extra uitdaging geeft op hun ei-
gen niveau. Ingrid is blij met dit ini-
tiatief van de OBS, omdat ze vindt 
dat slimmere kinderen ook recht 
hebben om gemotiveerd te wor-
den. Helaas heeft nog niet iede-
re school een plusklas. “Het mooi-
ste is als het standaard geregeld 
zou zijn in het basisonderwijs, zodat 
meer intelligentere kinderen taken 
kunnen krijgen die bij hun niveau 
passen. Je moet ervoor waken dat 
ze zich gaan vervelen in de klas en 
zich gaan aanpassen aan het niveau 
van de rest. Het risico bestaat dan 
dat ze niet kunnen leren, omdat ze 
dat nooit hebben geleerd.” Ook be-
geleidt Ingrid tieners bij HIQ (infor-
matie- en adviesbureau over hoog-
begaafdheid), die in het voortgezet 
onderwijs dreigen uit te vallen. Daar 
is ze vooral bezig met het leren le-
ren. Zo leert ze de kinderen trucjes 
om dingen beter uit het hoofd te le-
ren of hoe een agenda bij te hou-
den. Om optimaal op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen op 
het gebied van (hoog)begaafdheid 
bij kinderen, volgt Ingrid veel cur-
sussen en bezoekt ze congressen 
en netwerkbijeenkomsten. Binnen-
kort gaat ze starten met een oplei-
ding, gegeven door een ervarings-
deskundige. “Als ik een (hoog)be-
gaafd kind goed op weg kan hel-
pen, dan is mijn missie geslaagd.” 
Meer informatie over HB in Contact 
is te vinden op www.hbincontact.nl. 

Door Ilse Zethof

Prima sfeer, ondanks matige weer
Opbrengst SamenLoop voor 
Hoop bijna 31.000 euro
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond bij AV Startbaan de Samen-
Loop voor Hoop Amstelveen plaats. 
Dit was een groot evenement waar-
bij 28 teams gedurende 24 uur in 
estafettevorm wandelden voor het 
goede doel. 
Bovendien verkochten de teams op 
marktkraamjes allelei leuke en lek-
kere dingen. De opbrengst, die in 
totaal 30.723,84 euro bedroeg, komt 
volledig ten goed komt aan KWF 

Kankerbestrijding. Aan de Samen-
Loop voor Hoop namen 28 teams 
en een tiental individuele perso-
nen deel. Op allerlei wijzen wan-
delden zij in estafettevorm continu 
gedurende 24 uur. Op diverse ma-
nieren: gewoon wandelend, hardlo-
pend, per schootmobiel, met kruk-
ken of wandelstok, in de kinderwa-
gen, op schouders van ouders, sa-
men met de hond etc., geen mo-
gelijkheid bleef onbenut. Alle leef-

tijdscategorieën waren goed ver-
tegenwoordigd, aanwezigheid van 
drie generaties uit dezelfde fami-
lie was geen uitzondering. De bij-
na 500 deelnemers waren zeer cre-
atief in het verzinnen van activitei-
ten die vooraf en tijdens het evene-
ment geld opleverden. Gezamen-
lijk verkochten zij zo’n 1200 kaar-
senzakken die beschreven, en ook 
vaak prachtig versierd, werden met 
wensen voor herstel van zieken en 
opdrachten ter nagedachtenis aan 
overledenen. 
Verder werd op zeer enthousias-
merende wijze een djembé-work-
shop verzorgd, vond een muziek-
quiz plaats, konden kinderen zich 
laten schminken en werd sport- en 
klankschaalmassage verzorgd. Ook 

was een team op het lumineuze idee 
gekomen om paraplu’s te verhuren. 
Qua inkomsten kwam het weer van 
het afgelopen weekend goed van 
pas. De sfeer tijdens de SamenLoop 
was, ondanks het matige weer, uit-
stekend. Alles verliep in goede har-
monie en ook de EHBO had, op de 
verzorging van een enkele blaar na, 
weinig te doen. 
Om 15.00 uur was de SamenLoop 
ten einde en is aan Gijs Boerrichter, 
hoofd onderzoek van KWF Kanker-
bestrijding, door voorzitter Wil Koot 
een cheque ter waarde van bijna 
eenendertigduizend euro overhan-
digd. Ook is de datum van de eerst-
volgende SamenLoop in Amstel-
veen al bekend gemaakt: 25 en 26 
mei 2013.

Wedstrijdturnen 
Tanya Karoui verenigings-
kampioene SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 28 mei  
vond de finale plaats van de onder-
linge wedstrijden wedstrijdturnen 
van SV Omnia 2000 in gymlokaal De 
Baccara. 
De trainsters Mariët Tas, Anneke 
Nap, Gerda Kockelkorn en Ilse Ver-
goossen keken net als de turnsters 
met spanning uit naar de prestaties! 
Op 14 februari was de eerste wed-
strijd geturnd en beide wedstrijdre-
sultaten telden mee voor de einduit-
slag. 

In de categorie meisjes, geboren in 
2002 en 2003, niveau 12 streden 8 
meisjes om de prijzen. 
Op de eerste plaats is Shania Blee-
ker geëindigd, op twee  Ilonca Jong-
kind en op drie Nienke van Dok. In 
de categorie meisjes, geboren in 
2001, niveau 12 eindigde Nicky 
Daalman op de eerste plaats, twee-
de Eline van Lenthe en op drie Me-
lissa Schaak. In de derde categorie-
meisjes, geboren in 2001 en 2002, 
niveau 11 is Noa Sangers op de eer-

ste plaats geëindigd, op twee Ri-
chelle Dekkers en drie Sophie van 
Dam. In de middag was het de beurt 
aan de categorie meisjes, geboren 
in 2000 en 2001, niveau 10. Op de 
eerste plaats is Esther Veenstra ge-
eindigd, de tweede plaats werd 
gedeeld door Veerle de Jong en 
Lindsay Commandeur. 
In de categorie: meisjes, geboren 
in 2000, niveau 9 eindigde Kim Ne-
derstigt  op de eerste plaats en Iris 
Engel  werd tweede. In de catego-
rie junioren en senioren, keuze oe-
fenstof niveau 7 en 8 is Tanya Ka-
roui op één geëindigd, op twee Ni-
lou Spring in ’t Veld en op drie Lie-
selotte van Velzen. Nilou, de vereni-
gingskampioene van 2010, mocht 
de wisselbeker overhandigen aan 
Tanya Karoui, de  verenigingskam-

pioene van 2011. 
Het was heel spannend geweest, 
want Tanya eindigde maar met  0,2 
punt voorsprong op Nilou! De an-
dere wisselbeker voor de hoog-
ste plaatsing op KNGU-wedstrij-
den kon nog niet worden uitgereikt, 
want de laatste wedstrijd wordt 
nog geturnd op zaterdag 18 juni in 
Amersfoort door Noa Sangers, Li-
sanne ten Hof, Joy Hoving, Jasmin 
Aileen, Guoxin Verhoef en Lindsay 
Commandeur van SV Omnia. Wie op 
deze districtswedstrijden als hoog-
ste eindigt ontvangt deze wisselbe-
ker. Kim Nederstigt, die deze wis-
selbeker vorig jaar gewonnen had, 
ontving nu al vast een herinnerings-
beker en hoopt na 18 juni de wissel-
beker te kunnen overhandigen aan 
de nieuwe winnares!  

An wint bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis. Klaverjassen, jokeren en ook 
biljarten staan op het programma. 
Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. 

Op donderdag 26 mei is het klaver-
jassen gewonnen door An Uiter-
waal met 5177 punten, gevolgd door 
Huub Bouwmeester met 5021 pun-
ten en Jan Weij met 4988 punten. 

Het jokeren is gewonnen  door Jaap 
Weij  met 235 punten.
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Na zinderende finale
Ernst Keessen clubkampioen 
2011 TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Op 24 mei zijn de fina-
les gespeeld van de jaarlijkse club-
kampioenschappen van tafelten-
nisvereniging Rijsenhout. De vijf-
tien deelnemers werken zich door 
meer dan honderd wedstrijden in de 
poulewedstrijden om uiteindelijk de 
rangorde te bepalen. En omdat de 
krachtsverschillen tussen de spe-
lers erg klein zijn was er een grote 
kans op verrassende uitslagen. Zo 
moest titelverdediger Piet van Ou-
denaren zien hoe hij niet in de top 
vier eindigde en dus al wist dat hij 
de titel niet kon prolongeren. Ook 
de jonge spelers die dit jaar hun de-
buut maakten wisten menig puntje 
te scoren en soms ook de titelkan-
didaten tot het uiterste te beproe-
ven. De eindstand na de voorronde 
was: 1. Piet Hooijman met 26 pun-
ten, 2. Ernst Keessen met 25 pun-
ten, 3. Kees Spaargaren en 4. Paul 
Clement, beiden met 23 punten. 
Volgens het reglement gingen de 
kruisfinales daarom tussen Piet en 
Paul en tussen Ernst en Kees. Piet 
en Paul maakten er een titanen-
gevecht van waarbij een derde set 
nodig was, omdat na twee sets de 
stand nog in evenwicht was. In de-
ze derde set moest Piet toezien hoe 
Paul de winst pakte met 11-8. Toch 
een hele prestatie van Piet om als 
nestor van alle deelnemers zo ver 
te komen! Ook de andere kruisfina-
le was een spannende partij waar-
in Ernst eveneens in drie sets ze-
gevierde. In de strijd om de derde 
plaats was de eerste set met 11-7 
duidelijk in het voordeel van Kees 
Spaargaren. De tweede ging ge-
lijk tot 10-10 en een derde set leek 
aanstaande. Toch wist Kees door te 
drukken en won hij met 12-10 van 
teamgenoot Piet Hooijman. De fina-

le bracht twee spelers tegenover el-
kaar die normaliter als teamgeno-
ten naast elkaar strijden. Beide eer-
ste team spelers Ernst Keessen en 
Paul Clement. In de voorronde had 
Ernst eenvoudig van Paul gewon-
nen, vooral door zijn lastige opslag. 
En ook in de eerste set was dit het 
wapen waarmee Ernst met 11-7 de 
eerste slag toebracht. De tweede set 
verliep ook voorspoedig voor Ernst. 
Hij leidde met 7-3. Toen kwam Paul 
wat meer in zijn spel en kwam terug 
tot 7-7 en 10-10 door veel meer rust 
in het spel te brengen en hij had nu 
ook een antwoord op de service van 
Ernst. Met 12-10 kwam de stand 
weer in evenwicht. 
De derde set dicteerde Paul het spel 
en won simpel met 11-6. De vierde 
was met dezelfde cijfers voor Ernst 
zodat een beslissende vijfde set no-
dig was. Om en om werden de pun-
ten gescoord tot 8-8. Bij die stand 
werd een schijnbaar onhoudba-
re smash van Paul door Ernst ge-
retourneerd. Door deze bal leek het 
vertrouwen bij Paul gebroken en 
wist Ernst met 11-9 de titel te pak-
ken. Zo kwam er een passend ein-
de aan spannende maar bovenal 
gezellige clubkampioenschappen. 
De eindstand: 1. Ernst Keessen, 2 
Paul Clement en 3. Kees Spaarga-
ren. Ook werd nog de procentenbe-
ker uitgereikt voor het seizoen 2010. 
Hier eindigde Piet van Oudenaren 
op een derde plek met 58 procent, 
Ton Nieuwenhuyzen tweede met 62 
procent en Paul Clement kreeg de 
wisselbeker door een score van 75 
procent. Volgende week wordt het 
seizoen besloten met het dubbel-
kampioenschap, waarna de batjes 
weer voor een aantal weken de kast 
in kunnen.

Van links naar rechts Ernst Keessen, Paul Clement en Kees Spaargaren.

Maak kennis met tennis 
tijdens open tennisdagen! 
Aalsmeer - Onder het motto ‘Zon-
der jou is er geen bal aan’ worden 
van 2 tot en met 5 juni in het hele 
land de Open Tennisdagen gehou-
den. Lokale tennisverenigingen stel-
len hun banen open om vooral niet-
tennissers op een leuke en origine-
le manier nader kennis te laten ma-
ken met de tennissport. Meer dan 
280 tennisverenigingen doen mee. 
In Aalsmeer wil vereniging Tennis-
2Tennis iedereen kennis laten ma-
ken meet tennis. Op zondag 5 juni 
wordt een open dag gehouden van 
10.00 tot 15.00 uur in de sporthal in 
de Beethovenlaan. Kijk voor meer 
informatie op www.tennis2tennis.nl. 
Volgens Theo de Vaal, directeur Ver-
enigingstennis van de KNLTB, zijn 
de tennisdagen vooral bedoeld om 
mensen die nog nooit of nauwelijks 
een racket hebben vastgehouden 
te enthousiasmeren voor de tennis-
sport. “Mensen die al tennissen en 
lid zijn van een vereniging kunnen 
hun familieleden en kennissen die 
nog niet tennissen, aansporen om 
de baan op te gaan. Daarnaast kan 

men tijdens de Open Tennisdagen 
op eigen initiatief bij de deelnemen-
de tennisverenigingen binnenstap-
pen. Bovendien zijn er verschillende 
prijzen te winnen voor de deelne-
mers en maken ze kans op exclusie-
ve tennisclinics met Raemon Slui-
ter.” Oud-topspeler Raemon Sluiter 
is ambassadeur van de Open Ten-
nisdagen. Ook hij roept alle niet-
tennissers op eens een balletje te 
gaan slaan. “En kom vooral samen 
naar de tennisbaan. Het wordt lastig 
om in je eentje te spelen. Niet voor 
niets hanteren we het motto ‘Zonder 
jou is er geen bal aan!”

Spectaculair einde cursus 
handboogvereniging Target
Kudelstaart - Maandag 23 mei is 
de laatste cursusdag voor de begin-
ners bij handboogvereniging Target 
in Kudelstaart gehouden. Na 10 les-
sen kunnen de beginnende schut-
ters zich geoefend noemen. Na een 
afsluitende onderlinge wedstrijd en 
de uitreiking van de oorkondes wer-
den er zoals gebruikelijk pijlen de 
lucht in geschoten met daarop een 
vuurpijl bevestigd. Dit geeft zeker in 
het donker een spectaculair effect 
waarbij de pijlen behoorlijke hoog-
ten bereiken. Van de 7 cursisten zal 

een aantal lid worden van Target. De 
deelnemende cursisten waren Bart 
Heemskerk, Sjoerd en Albert Ham-
stra, Tom en Nick Klarenbeek, Pe-
ter Eickhoff en Dirtad Dindar. In ok-
tober 2011 zal bij voldoende ani-
mo weer een beginnerscursus star-
ten. Voor informatie kan de website 
www.hbvtarget.nl bekeken worden. 
Wie interesse heeft voor de cursus 
in oktober kan zich ook aanmelden 
op de clubavonden van HBV Target 
op dinsdag- en donderdagavond in 
het clubhuis aan de Wim Kandreef.

Fietsersbond zoekt actieve leden!
Aalsmeer - De onderafdeling van 
de fietsersbond Aalsmeer en Uit-
hoorn zoekt actieve leden. Leden 
die mee willen denken om loka-
le overheden te adviseren waar de 
gemeenten veiliger, aangenamer of 
beter aangepast kunnen worden 
aan de wensen van fietsers. De fiet-
sersbond is een landelijke organisa-
tie met lokale onderafdelingen. De 
kracht van een onderafdeling is dat 
deze goed op de hoogte is van de 
lokale situatie. Op dit moment heeft 
de onderafdeling Aalsmeer en Uit-
hoorn een aantal actieve leden 

in Uithoorn. Toen op 7 mei de ac-
tie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ 
startte, was het geen probleem om 
met de gemeente de marktkraam te 
bemannen en vele Aalsmeerders te 
enthousiasmeren om fietsend bood-
schappen te gaan doen. Wat de le-
den uit Uithoorn niet kunnen beoor-
delen, zijn lokale problemen waar 
Aalsmeerse fietsers  wellicht tegen-
aan fietsen. Bent u lid van de fiet-
sersbond, wilt u dit worden of wilt u 
de lokale afdeling versterken? Stuur 
dan een mail naar: 
aalsmeeruithoorn@fietsersbond.nl.

Seizoen zit er weer op 
voor schakers van AAS
Aalsmeer - Het seizoen 2010-2011 
zit er weer op voor de schakers van 
schaakclub AAS. Afgelopen vrij-
dag werd het seizoen traditioneel 
beëindigd door de ledenvergade-
ring gevolg door het ZUV-ZUV toer-
nooi. Dat staat voor Zeven Uit Vijf 
en houdt in dat er een best-of-se-
ven wordt gespeeld, met vijf minu-
ten bedenktijd, zonder dat de klok 
tussen de partijen wordt teruggezet. 
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 par-
tijen. AJ kon hier nog het beste mee 
omgaan en kwam vroeg op voor-
sprong. Ben kwam nog terug in de 
vierde partij, maar de partij erop be-
sliste AJ de match. AJ en Ben won-
nen de rest van hun matches ook, 
waardoor ze eerste en tweede wer-
den. De strijd om de derde plaats 
ging tussen Henk Noordhoek en 
Henk van Leeuwen. 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 secon-
den besliste Henk N. de match in 
zijn voordeel. Bob Feis bezette de 
vijfde plaats, hij versloeg John van 
der Hoeven om beslag te leggen 
op deze plek. Al met al een enerve-
rend slot van een enerverend sei-
zoen. Hoogtepunten zijn de kampi-

oenschappen van AAS 2 en AAS 4. 
In de interne competitie was het een 
nek-aan-nek race tussen Ben de 
Leur en AJ Keessen, Ben bleef net 
een paar puntjes voor in de Keizer-
competitie; ongeveer een half punt-
je dus. Derde werd Bob Feis, die een 
redelijke voorsprong had op Henk 
Noordhoek. 
In het AAS Semi Open was Paul 
Schrama niet te kloppen. Met vijf 
overwinningen en twee remises 
bleef hij de verrassend goed pres-
terende Henk Noordhoek een half-
je voor. Ben de Leur legde hier be-
slag op de derde plek. In de super 
prestige (hiervoor tellen alle compe-
tities gewogen mee) was het nog tot 
de laatste dag spannend wie groep 
A (rating boven 2000) ging winnen. 
AJ Keessen won zijn laatste par-
tij in AAS 1 en sprong net over Ben 
de Leur heen, die daarmee tweede 
werd. Henk Noordhoek stond daar 
niet al te ver achter en werd dus 
derde. In groep B (rating < 2000) 
was Paul Karis de sterkste gedu-
rende het hele seizoen. Het verschil 
tussen de Bob Feis en Henk van 
Leeuwen (nummer twee en drie) 
was uiteindelijk het kleinst mogelij-
ke verschil, een half puntje slechts. 
Het volgende schaakseizoen begint 
in september, als vanouds op vrij-
dagavond in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 53.  Voor meer infor-
matie: 027-324459 of 0297-268954. 
Homepage: www.aas.leisb.org.

5 Kilometer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 8 juni kan 
iedereen weer meedoen met de 
maandelijkse Florimex baanloop. 
Alle dames en heren, jongens en 
meisjes en natuurlijk ook de vete-
ranen zijn van harte welkom. Test 
je conditie door eens op recrea-
tieve wijze 5 kilometer te lopen op 
de baan van atletiek vereniging 
Aalsmeer. Probeer de 12 en halve 
ronden te volbrengen met lekker lo-
pen in je eigen tempo. Bij de finish-
lijn staan juryleden om de juiste tij-
den te noteren. Het startschot wordt 

exact om 20.00 uur gegeven. Eer-
der komen is raadzaam bijvoorbeeld 
om alvast warm te lopen of een kop-
je koffie te drinken in de gezellige 
kantine. De baan is geopend vanaf 
19.15 uur. De kosten bedragen 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. De atle-
tiekbaan is te vinden aan de Sport-
laan 43a. Kleedkamers met dou-
che zijn aanwezig. Na afloop wordt 
er een groot aantal planten verloot 
onder de deelnemers aan de hand 
van het startnummer. Voor meer in-
fo: www.avaalsmeer.nl.

Stratentoernooi weer geslaagd!
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
29 mei werd alweer voor de zesen-
twintigste keer het Rkdes straten-
toernooi gehouden. Totaal 27 teams 
streden de gehele dag om toernooi-
winst. Uiteindelijk bleven 4 teams 
over in de halve finale, waarin Bok-
kum 2011 via penalty’s het Cor-
ry Vonkpad versloeg en ’t is weer 
Knudde won van de Grashappers. In 
de daar op volgende finale was het 
Knudde team te sterk voor Bokkum 
2011 en mag  zich dus de winnaar 

van 2011 noemen. De 3e plaats ging 
naar het team van de Grashappers. 
Ook was er nog de uitreiking van de 
Fair Play cup. Op een toernooi als 
dit zeker een belangrijke beker. De-
ze prijs is gewonnen door het team 
van De Tap Sluit. De dinerbon van 
50 euro, verloot onder alle aanwe-
zigen, is op lotnummer 84 gevallen. 
Onder de muzikale leiding van DJ’s 
Jan Spring en Bink en door de inzet 
van alle vrijwilligers was het een ge-
zellige en sportieve dag.

Miep Bloemen 
clubkampioen
Aalsmeer - Het klaverjassen op vrij-
dag 27 mei is een geweldige over-
winning geworden voor het koppel 
Siem Burgers en Ben Johannessen. 
Er was totaal niets tegen het duo in 
te brengen dat won met liefst 5518 
punten. Op twee zijn Plony Hogen-
boom en mevrouw de Jong geëin-

digd met 5376 punten. Het club-
kampioenschap is gewonnen door 
Miep Bloemen met 59878 punten. 
De tweede plaats is bemachtigd 
door Frits Zeldenthuis met 59204 
punten. Aanstaande vrijdag 3 juni is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur, in het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3. Op 
10 juni wordt gekaart om het open 
kampioenschap van de Hornmeer, 
iedereen is welkom.

Tafeltennis ATC Bloemenlust
Philippe Monnier winnaar 
handicap toernooi 
Aalsmeer - Bij tafeltennisclub Bloe-
menlust is het seizoen afgesloten 
met een handicap toernooi, waar-
bij de op papier sterkere spelers een 
bepaald aantal punten voorsprong 
geven aan die spelers die in een la-
gere competitieklasse uitkomen of 
recreatief spelen. 
Zo kan het gebeuren (en is het een 
beetje de bedoeling) dat eens wat 
andere mensen met de prijzen, of 
de eeuwige roem, naar huis gaan. 
In twee poules werd een voorronde 
gespeeld, waaruit de halve finales 
voortkwamen. In poule A werd vier-
de team speler Danny Knol groeps-
winnaar met 4 overwinningen en 1 
gelijkspel (9 punten). 
Die puntendeling kwam tot stand 
tegen Vladimir Javornik uit Bloe-
menlust 2, die met 7 punten (2 over-
winningen en 3 gelijk) tweede werd 
en zich plaatste voor de andere hal-
ve finale. Ook Ton de Hollander 
(Bloemenlust 3) verzamelde 7 pun-
ten, maar scoorde in de 1-1 remise 
tegen Vladimir net een paar punten 
minder (19-21, 21-15). De winnaar 
van poule B werd Philippe Mon-
nier (team 4) met 8 punten (3 zeges 
en 2 gelijkspelen), vlak voor team-
genoot Dirk Piet met 7 punten (3 
winst, 1 gelijk en verlies tegen Phi-
lippe). In deze poule was voor bij-

voorbeeld Ed Couwenberg (team 
1) en Johan Berk (team 2) de voor-
sprong die ingelopen diende te wor-
den net iets te groot. In de halve fi-
nale wist Vladimir in de eerste game 
zijn achterstand nog weg te wer-
ken en met 22-20 te winnen, maar 
in de tweede game lukte dat net niet 
(21-18), waarna Philippe de  derde 
game ruim in zijn voordeel besliste 
(21-11). Dirk Piet mocht in de ande-
re halve finale met 6 punten voor-
sprong beginnen op zijn teamge-
noot Danny Knol, vanwege de bete-
re resultaten van Danny in de com-
petitie. Maar Dirk had blijkbaar het 
beste bewaard voor na de competi-
tie, want Danny kon de achterstand 
in de eerste game niet (geheel) inlo-
pen en verloor met 21-17. De twee-
de game was na een knappe inhaal-
race wel een prooi voor Danny (19-
21), maar vervolgens was Dirk in de 
derde game weer duidelijk de baas 
(21-10). Een finale dus tussen twee 
spelers uit Bloemenlust 4, zoals een 
beetje de bedoeling is van deze op-
zet. In deze zeer spannende broe-
derstrijd bleek Philippe net in staat 
om de 6 punten achterstand  weg te 
werken en om te buigen in een nipte 
overwinning (26-24,  21-18), waar-
mee hij het toernooi dik verdiend op 
zijn naam schreef. 

Darten in het Dorpshuis
Christopher en Jeroen zien 
overwinning bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
was de laatste dartsactiviteit van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Het was een blind 
koppel toernooi. Uiteraard hadden 
de darters geen blinddoek voor, 
maar werd er iets anders bedoeld. 
Bij het blind koppel dartte men met 
zijn tweeën (tegen twee andere), 
maar bepaalde het lot wie met el-
kaar moest gooien. Elke ronde op-
nieuw. Met een beetje pech of ge-
luk, al naar het gelang wie men loot-
te, moest twee keer met dezelfde 
gooien. Of juist tegen iemand die net 
nog zijn medestander was. Hoe dan 
ook, het was een gezellige formu-
le. Na vijf ronden had men het me-
rendeel van de aanwezigen ontmoet 
aan het dartsbord. En de overigen 
wellicht aan de bar. In ieder geval 
gingen de zestien besten darters (of 
degene met de beste loting) naar de 
winnaarronde, en de overige zestien 
naar de verliezerronde. Inge Lok be-
reikte verrassend de halve finale van 
de winnaarronde. Zij verloor hierin 
echter aan de hand van Tim van de 
Poel. Ook Rob Braam was goed op 
dreef, maar verloor in hetzelfde sta-
dia van het schema, aan de zijde 
van Arno Kroon. Rene Verhoeven en 
Remco Maarse werden in de fina-
le aan elkaar gekoppeld. Zij verlo-
ren echter van het duo Christopher 
Brouwer met Jeroen van den Hel-
der. Een goed gevulde emmer met 
bier (in flesjes) was de welverdien-

de beloning voor de vier laatst over-
gebleven darters. In de verliezerron-
de strandden twee Jannen (Berk en 
van Zanten), en één Wim (Könst) 
en Arnold (Sluys) in de halve fina-
les. Waar Inge Lok in de halve finale 
(van de winnaarronde) bleef steken, 
lukte het een andere vrouw en haar 
man het wel om de finale te ha-
len (van de verliezerronde) Bianca 
Maarse en Hans lok verloren ech-
ter van het duo Peter van de Laarse 
met Michel van Galen. Ook hier gin-
gen de vier finalisten met een heer-
lijk assortiment bier naar huis. Ook 
Tim van de Poel ging niet met lege 
handen naar huis, hij had met 119 
de hoogste uitgooi van de avond. En 
hiermee kwam een eind aan het sei-
zoen van de Poel’s Eye. Vijftien vrij-
dagen en vijf zaterdagen werden 
het afgelopen seizoen gevuld met 
darten en gezelligheid. Afgelopen 
zondag werd een poging gedaan 
om ook op het voetbalveld succes-
vol bezig te zijn. Op het stratentoer-
nooi van RKDES lukte dit wonder-
wel. Bij de derde deelname van de 
Poel’s Eye werd er dan eindelijk 
eenmaal gewonnen (in twintig po-
gingen) door een fenomenale kop-
bal van niemand minder dan Bak. 
En dat was een prima afsluiter van 
het seizoen. De eerste dartsactiviteit 
bij de Poel’s Eye is pas weer op vrij-
dag 16 september, en twee weken 
later volgt de Kudelstaart Open op 
zaterdag 1 oktober.

Voetbalteam van Poel’s Eye: Dolblij, eindelijk een wedstrijd gewonnen!
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Greenportcafé Aalsmeer: 
‘Samenwerking intensiveren 
en internationaliseren’
Aalsmeer - “Nieuwe marktseg-
menten en concepten ontwikke-
len vereist meer samenwerking. Sa-
menwerking is ook nodig om inno-
vaties sneller marktwaardig te krij-
gen. De Greenportorganisaties kun-
nen ondernemers hierin ondersteu-
nen.” Dat was één van de conclu-
sies van Marcel Claessen, voorzit-
ter van Flower Mainport Aalsmeer, 
aan het einde van het eerste Green-
portcafé op 26 mei in de Arends-
hoeve in Aalsmeerderbrug. Ruim 
100 gasten waren aanwezig. “Uit 
de gehele sierteeltcluster”, stel-
de vice-voorzitter Pieter Litjens van 
Greenport Aalsmeer tevreden vast. 
‘Bloemen en planten verdienen be-
ter’ was het thema van het Green-
portcafé, mede omdat de prijsvor-
ming voor veel producten onder 
druk staat. “De groothandel is daar 
ook niet gelukkig mee’”, aldus Mar-
co van Zijverden, ceo van de Dutch 
Flower Group. Hij ging in op strate-
gie en samenwerking, met als con-
creet voorbeeld onder meer de re-
cent gevormde alliantie met de Ma-
vuno-groep. 
Volgens Van Zijverden is deze alli-
antie het gevolg van de keuze van 
beide bedrijven om zich verder te 
specialiseren op de activiteiten, 
waar zij goed in zijn. “De Dutch Flo-
wer Group in marketing en logistiek, 
Mavuno in productie en product-
ontwikkeling. Dat leidt tot optimali-

satie in de keten van producent tot 
consument’’, legde hij uit. De Dutch 
Flower Group verwacht dit jaar een 
omzet van € 950 miljoen te realise-
ren. Peter Oei, directeur van SIGN 
(Stichting Innovatie Glastuinbouw 
Nederland) presenteerde aan de 
Greenportcafé bezoekers verschil-
lende voorbeelden van ‘out-of-the-
box’ denken. “Planten zuiveren de 
lucht en verbeteren de akoestiek. 
Met mobiele plantenwanden kun je 
de directe leefomgeving dus verbe-
teren en daarmee creëer je nieuwe 
markten. En met planten als dakbe-
dekking kun je warmte veel beter 
binnen houden en de temperatuur 
gelijkmatiger houden. Gemeenten 
kunnen hierbij het goede voorbeeld 
geven’’, riep hij op. De presenta-
tie van directeur Ivo Brautigam van 
Bloemenbureau Holland ging over 
‘de kracht van emotie in de sierteelt-
marketing’. Hij hield een pleidooi om 
af te stappen van het communice-
ren van functionaliteiten, zoals kwa-
liteit, versheid en diversiteit. Brauti-
gam bewees de waarde van emo-
tie bij de verkoop van bloemen en 
planten door te praten over iden-
titeit. Het volgende Greenportca-
fé Aalsmeer in het najaar gaat over 
verdienmodellen en duurzaamheid. 
“Met het warmtegebruik uit biover-
gisting is showkas de Arendshoeve 
daar een mooi voorbeeld van”, be-
sloot Litjens.

Landelijke cactus- en 
vetplantendag zaterdag
Kudelstaart - Op de eerste zater-
dag van juni wordt opnieuw de lan-
delijke cactus- en vetplantendag 
gehouden. De dag wordt mede ge-
organiseerd door de verschillende 
afdelingen van Succulenta. Natuur-
lijk zijn daarbij ook vertegenwoor-
digers uit Aalsmeer, Uithoorn, Vin-
keveen en Amsterdam van de par-
tij. Cactuskwekerij Ubink stelt voor 
dit doel ruimte en andere faciliteiten 
beschikbaar. 
Het parkeren en de entree is gratis, 
net als de koffie en thee. Tijdens de 
open dag zullen liefhebbers en kwe-
kers uit binnen- en buitenland plan-
ten tonen en voor de verkoop aan-
bieden. Dat kan variëren van heel 
groot tot piepklein. Met doorns en 
zonder doorns en sommige staan 
prachtig in bloei. 

Er zijn verschillende kramen aanwe-
zig om te bekijken of vragen te stel-
len. 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. Ubink is een he-
le moderne kwekerij en waarschijn-
lijk de grootste in Europa. Een film-
pje van kwekerij Ubink is op YouTu-
be te vinden, maar ook via de film-
zaal van www.cactusinfo.nl. Kinde-
ren zijn van harte welkom, ook voor 
hun is er genoeg te zien. De lande-
lijke cactus- en vetplantendag is op 
zaterdag 4 juni van 9.00 tot 16.00 
uur bij handelskwekerij Ubink aan 
de Mijnsherenweg 20.

“Consumenten zullen hier om vechten”

Feestelijke uitreiking van 
Glazen Tulp FloraHolland
Aalsmeer - Op zondag 29 mei zijn 
in het Steigenberger Kurhaus Ho-
tel in Scheveningen de winnaars 
van de Glazen Tulp 2011 bekend-
gemaakt. FloraHolland stelt deze 
award jaarlijks beschikbaar voor de 
meest veelbelovende nieuwe snij-
bloemen, kamerplanten, tuinplanten 
en verkoopconcepten. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst werden vier 
Glazen Tulpen uitgereikt. Tv-presen-
tator en juryvoorzitter Rob Verlinden 
had de eer de winnaars bekend te 
maken. Niet alleen werden de Gla-
zen Tulpen uitgereikt. Ook kreeg 
een nieuwe rode grootbloemige 
roos van veredelaar Lex+ de naam 
van de Nederlandse tv-presenta-
trice Myrna Goossen. Een vereerde 
Myrna Goossen bij de doop: “Ik vind 
het heel bijzonder dat deze mooie 
roos naar mij wordt vernoemd. Ge-
weldig! Lex+ heeft voor de mooiste 
naam gekozen. Mijn naam betekent 
vredebrenger. Ik hoop dat elke roos 
waar deze terecht komt, dan ook 
vrede zal brengen.”
In de categorie Tuinplanten zijn de 
winnaars: 1e prijs: Lilium formosa-
num ‘White Crane’ - Kwekerij Tass 
uit Wateringen. 2e prijs: Dicentra 
‘Burning Hearts’ - V.O.F. G.C. van 
Woudenberg uit Zevenhuizen. 3e 
prijs: Felicia amelloides ‘Felicitara 
Blue’ - Kwekerij W & A de Rijke uit 
Poeldijk. Volgens de jury is de Lili-
um formosanum ‘White Crane’ een 
echte belevingsplant qua kleur, ont-
wikkeling en geur. “Een plant met 
mooie compacte lelies die vaker 
bloeit en heel geschikt is voor bal-
kon en terras”, aldus het juryrapport. 
In de categorie Kamerplanten zijn 
de winnaars: 1e prijs: Hippeastrum 
Double Diamond Grp ‘Alfresco’ - Fa 
L.G. Vreugdenhil & Zn uit ‘s Graven-
zande. 2e prijs: Zantedeschia ‘Odes-
sa’ - o.a. Dynaplant BV uit De Lier en 

Fa L.G. Vreugdenhil & Zn uit ‘s Gra-
venzande. 3e prijs: Begonia Elatior 
Grp dubbelbloemig ‘Grace’ - J.&.P. 
ten Have BV uit Maasland. De Hip-
peastrum Double Diamond Grp ‘Al-
fresco’ heeft een erg mooie dubbele 
bloem en is zeer rijkbloeiend. “Een 
internationaal aansprekend product 
en uniek met haar vier bloemstelen. 
Veel waar voor je geld”, aldus de ju-
ry. 
In de categorie Concepten zijn 
de winnaars: 1e prijs: Phalaenop-
sis ‘Royal Blue’ uit de Royal Family 
- Geest Orchideeën uit De Lier. 2e 
prijs: Vanda Touch of Nature - Han-
delskwekerij L. vd Weijden BV uit 
Kudelstaart. 3e prijs: Phalaenop-
sis Singolo - Opti-flor B.V. uit Mon-
ster. De Phalaenopsis Royal Blue uit 
de Royal Family is door zijn mooie 
blauwe kleur zeer vernieuwend en 
trendy. “Consumenten zullen hier-
om vechten”, zegt de jury. 
In de categorie Snijbloemen zijn de 
winnaars: 1e prijs: Hydrangea ma-
crophylla ‘Spike’ - Pieter Kolk uit 
Aalsmeer, Ko Kolk uit Amstelveen 
en Sonneveld Hydrangea uit Bleis-
wijk. 2e prijs: Rosa ‘White Naomi!’ - 
Mermin Roses uit Amstelveen, Ro-
seworld uit De Lier en Velden Roses 
uit Wateringen. 3e prijs: Pulsatilla 
vulgaris ‘Alba’ - Jac. M. van Schagen 
uit Heerhugowaard. De winnaar, Hy-
drangea macrophylla ‘Spike’, is vol-
gens de jury een prachtige, sprook-
jesachtige bloem. “Dit in tegenstel-
ling tot de naam.” De jury verwacht 
dat dit product commercieel een 
knaller wordt. 
SBS6 zendt in het tv-programma 
‘Rob’s Grote Tuinverbouwing’ een 
samenvatting uit van de jurering en 
de prijsuitreiking van de Glazen Tulp 
2011. Dit gebeurt in de uitzending 
van zaterdag 11 juni tussen 17.00 en 
18.00 uur.

Dorpentocht zondag voor 
de 34e keer van start 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 5 
juni organiseert de Stichting Dor-
pentocht de 34e editie van de al-
om bekende Dorpentocht. De op-
brengst van deze in de regio beken-
de recreatieve fietstocht voor het 
gehele gezin en de sportieve fietser 
komt zoals elk jaar ten goede aan 
een goed doel. Het goede doel van 
dit jaar is stichting Gilat. Deze stich-
ting is opgericht ter nagedachtenis 
aan Gilat Eisenmann, een bijzonder 
meisje dat op 11,5 jarige leeftijd is 
overleden. De stichting wil met de 
bouw van een kindertheater in het 
Emma Kinderziekenhuis AMC voor 
de patiëntjes een droomwereld cre-
eren waar ze alle pijn en narigheid 
even kunnen vergeten. Dit kinder-
theater moet een centrale plaats 
krijgen. Het moet een plek worden 
waar kinderen gewoon kind kun-
nen zijn. De faciliteiten moeten zo 
gecreëerd worden dat alle kinderen 
samen iets beleven. Hier kunnen al-
le patiëntjes hun vriendjes en vrien-
dinnetjes of broers en zussen uitno-
digen om mee te gaan naar het the-
ater. Gewoon, net als ‘in het echt’. 
Vrijwilligers van stichting Gilat staan 
tijdens de Dorpentocht op 5 juni bij 
één van de stempelposten. 
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 is be-
doeld voor mensen die toch op een 
plezierige en gezonde wijze een bij-
drage aan het goede doel willen ge-
ven. Deze keuze hoeven de deelne-
mers pas te maken bij de splitsing. 
Overigens is het niet mogelijk om 
vanuit elke startplaats de kortere 
afstand fietsen. De startposten lig-
gen dit jaar in Amstelveen, Uithoorn 
(2x), Mijdrecht, Wilnis, Kamerik, De 

Hoef en Nes aan de Amstel. Behalve 
acht startplaatsen zijn er ook twee 
controleposten. Bij meerdere posten 
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken of om van een sanitai-
re voorziening gebruik te maken. In 
de routebeschrijving zijn deze plaat-
sen aangeduid. Op elke controle- 
en startplaats ontvangen de deel-
nemers een stempel met een letter 
op een deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals al-
tijd te maken met het goede doel, 
stichting Gilat. Dit jaar gaat de route 
vooral door het Groene Hart van Ne-
derland. Laat u dit jaar eens verras-
sen door de Wilnisse Zuwe, het voor 
velen onbekende Spengen, het Oor-
tjespad, het fietspaadje over de dijk 
langs de rivier De Grecht of het pad 
door de weilanden achter De Nes. 
De deelnemers zullen op plaatsen 
komen waar zij nog niet eerder ge-
weest zijn. Na afloop van de fiets-
tocht ontvangen de deelnemers het 
fel begeerde erelint. De kosten van 
deelname zijn 4 euro (op de dag 
van de tocht), maar wie in de voor-
verkoop een deelnemerskaart aan-
schaft betaalt slechts 3 euro. Voor-
verkoopadres in Aalsmeer is de Bru-
na in de Zijdstraat. In Aalsmeer is 
geen startplaats, maar wie mee wil 
fietsen is uiteraard van harte wel-
kom. Starten kan in Amstelveen bij 
het clubhuis van WTC De Amstel 
aan de Startbaan 3 en in Uithoorn 
bij cafetaria Friends aan de Arthur 
van Schendellaan 100 en café De 
Gevel aan de Wilhelminakade 3. Er 
kan gestart worden tussen 9.30 en 
14.00 uur. De stempelposten slui-
ten uiterlijk om 18.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.dorpen-
tocht.nl of stuur een mail naar in-
fo@dorpentocht.nl.

Carla van Rooijen derde in 
halve triatlon Nieuwkoop
Aalsmeer - Het Oceanus Triathlon 
Team was bij de halve triatlon van 
Nieuwkoop goed aanwezig. Het 
Aalsmeerse triatlonteam was met 
zes leden vertegenwoordigd tij-
dens deze zware editie van de Tria-
thlon van Nieuwkoop. De wind was 
een grote spelbreker voor snelle tij-
den, maar gelukkig bleef het droog. 
De Aalsmeerse Carla van Rooijen fi-
nishte de wedstrijd als derde dame. 
Ook Kwakelaar Corné Klein eindig-
de op het podium. Multi-dame Car-
la van Rooijen vond het zwemmen in 
het ruwe water van de Nieuwkoop-
se Plassen maar niks. Ze liep dan 
ook een behoorlijke achterstand op 
na het zwemonderdeel, maar op de 
fiets maakte ze snel veel goed. Eerst 
ging ze op jacht naar teamgenote 
Diana Gorter, die sneller zwom. Uit-
eindelijk zette Van Rooijen de snel-
ste fietstijd neer op 80 kilometer. Ze 
kwam als vijfde dame van de fiets 
af, maar de achterstand op de kop-
loopster was toen al niet meer in 
te halen. Met ook de snelste loop-
tijd op de 20 kilometer (1.26.29 mi-
nuten) stoof de Aalsmeerse naar de 
derde overallplek bij de dames. Ze 
finishte haar halve triatlon in 4.43.19 
uur. In haar leeftijdscategorie tot 40 

jaar eindigde ze als tweede. Achter 
haar finishte Gorter in 4.51.31 als 
derde dame in dezelfde categorie. 
Josta Hoekstra, de derde dame van 
het Multi Triathlon Team, kwam na 
5.46.45 uur voldaan over de streep 
na een zware wedstrijd. Corné Klein 
uit De Kwakel kwam tijdens het 
zwemonderdeel net te kort om de 
kop te volgen. Met vijf minuten ach-
terstand wist hij de schade beperkt 
te houden. Ook op de fiets ging het 
ondanks de wind erg goed bij Klein. 
Hij kwam zelfs als zesde van de fiets 
af. Tijdens het looponderdeel moest 
hij wel wat snellere lopers aan zich 
voorbij laten gaan, waardoor hij na 
4.19.06 uur als tiende bij de heren 
over de finish kwam. In zijn leeftijds-
categorie Heren 40 won hij de wed-
strijd met vijftien seconden voor-
sprong op zijn concurrent. Henk van 
Laar uit Uithoorn finishte in diezelf-
de categorie op de negende plek. 
Van Laar had vooral sterk gefietst. 
Hij kwam na 4.31.05 over de finish. 
Dolf de Boer uit Amstelveen deed in 
Nieuwkoop ook een halve triatlon. 
Hij was elke loopronde nog lachend 
voorbij komen lopen. Na 5.12.16 uur 
finishte hij zijn wedstrijd met een 
lekker gevoel.

RKAV 5 in zinderende 
slotwedstrijd kampioen!
Aalsmeer - Zondag 22 mei was een 
historische dag in het amateur voet-
bal bij RKAV. Het 5e elftal, in de win-
terstop nog onderaan bungelend in 
het rechterrijtje, verloor na de win-
terstop geen wedstrijd meer. Hier-
door wisten zij zich, met nog 1 wed-
strijd te gaan, op te werken naar de 
tweede plek in de reserve 6e klasse. 
RAP 8, vanaf de eerste wedstrijddag 
koploper, had 3 punten voorsprong 
maar een beduidend slechter doel-
saldo. Met een overwinning zon-
dag, in het onderlinge duel bij en te-
gen RAP, kon RKAV zich tot kampi-
oen laten kronen. De eerste 20 mi-
nuten twee nerveuze ploegen in het 
veld met een schaars aantal kansen 
licht in het voordeel van RKAV. De 
goed leidende scheidsrechter had 
het niet altijd even makkelijk. Door 
de spanning waren spelers snel ge-
irriteerd en heet gebakerd, maar hij 
hield het hoofd koel. In de 25e mi-
nuut kwam dan eindelijk de verlos-
sende goal voor RKAV. Na een af-
gemeten voorzet was het een kop-
bal van spits Robert die het meege-
reisde publiek en spelers luid deed 
juichen: 0-1. Een mooie uitgangspo-
sitie om te gaan rusten, maar daar 
dacht Kees Bakker anders over. 
Middels een vrije trap van minuut 
35 meter schoot hij de bal snoeihard 
onderkant lat in de touwen en was 
de ontlading aan RKAV zijde com-
pleet: 0-2. Nu het hoofd koel hou-
den, werd afgesproken in de rust. 
En koel dat was hij zeker, Fred Brui-
ne de Bruin. Met een niet te evena-
ren snoekduik wist hij een voorzet 
van links met het hoofd in de uiter-
ste rechterhoek te plaatsen. De wild 
graaiende keeper verbaast achterla-
tend rende hij richting het publiek 

en deed daar zijn duik nog eens 
dunnetjes over: 0-3. Helaas was de 
vreugde van korte duur want RAP 
wist al vrij snel, via een als voorzet 
bedoelde trap, keeper Tom te ver-
assen in de verre bovenhoek: 1-3. 
De spanning was behoorlijk groot in 
deze fase van de wedstrijd. RAP zet-
te behoorlijk druk en drong bijna het 
volledige elftal van RKAV terug op 
eigen helft. Gelukkig is er dan nog 
altijd het geheime wapen. In een van 
de spaarzame uitvallen kreeg RKAV 
een vrije trap mee op minstens 40 
meter van het doel. Specialist Jor-
di Reurekas pakte de bal, zocht een 
geschikt plekje voor het lederwerk 
en nam zijn aanloop. Het gevolg was 
een verwoestende uithaal waardoor 
de bal zo verschrikkelijk hard onder 
de lat het net in sloeg dat de kee-
per hem waarschijnlijk niet eens ge-
zien heeft: 1-4. De overwinning was 
binnen, zou je dan normaal den-
ken. Echter door de spanning bleef 
RKAV zeer onrustig  en RAP erin 
geloven. Niels Bruine de Bruin, als 
snelle rechtsbuiten, had echter sta-
len zenuwen en maakte in de res-
terende 20 minuten korte metten 
met RAP. Eerst via een miraculeuze 
stift en vervolgens via een ‘zelf ver-
sierde’, maar zeker terechte, penal-
ty gaf hij de keeper twee keer het 
nakijken. Dat RAP tussen deze twee 
doelpunten in nog 1 keer de keeper 
van RKAV wist te passeren was toen 
alleen nog maar relevant voor het 
wedstrijd formulier. 2-6: Het kampi-
oenschap was een feit. Het is na af-
loop nog lang onrustig geweest in 
het clubgebouw aan de Beethoven-
laan en later zelfs nog in Aalsmeer 
dorp waar het kampioensfeest om-
streeks middennacht is afgesloten.

Boven van links naar rechts: Alco Zijlstra, Onno Spaargaren, Marco Offerman, 
Robert Nederstigt, Michel Doeswijk, Kees Bakker, Fred Bruine de Bruin, Jurg 
de Vries, Patrick v.d. Zwaan, Marcel Brouwer, Stefan v.d. Zwaan, Rini Pieterse. 
Onder van links naar rechts: Jordi Reurekas, Peter Luyten, Joost Huijsmans, 
Thijs Boomhouwer, Niels Bruine de Bruin en Marco Koehler.
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Zwemmers van Oceanus 
55 keer kringkampioen!
Aalsmeer - De kringkampioen-
schappen zitten er weer op. Twee 
weekeinden lang was het Sloter-
parkbad te Amsterdam het decor 
van deze wedstrijden, die voor ve-
len het einde van het zwemsei-
zoen inluiden. Dit jaar was er voor 
het eerst elektronische tijdwaarne-
ming, waardoor de deelnemers en 
toeschouwers direct de resultaten 
op een groot scherm konden afle-
zen. Liefst 55 keer werd een Ocea-
nus zwemmer kringkampioen. Voor 
elke winnaar is er behalve een me-
daille ook een roos. Zo kon het dat 
er bij de familie Moolhuijsen een 
dikke bos stond na 11 overwinnin-
gen van Vincent. Zo ook bij de fa-
milie Grove, waar Chantal (8 keer) 
en Tamara (9 keer) kampioen wer-
den. Andere grootverdieners waren 
Maxime van den Heuvel (6 goud uit 
6 starts!), Robin Pagano Mirani (5) 
en Wessel de Jong (4). De overige 
gouden medailles gingen naar Jos 
Vergeer (3), Martijn de Mercado en 
Michelle Meulenbroek (beide 2) en 
elk één voor Eva van der Born, Aï-
cha Croes, Luca Ebbinge, Bart Som-
meling en Thomas Verouden. Opval-
lend waren de (nieuwe) NK limieten 
voor Eva van der Born (50 vrij), Luca 
Ebbinge (200 wissel), Chantal Gro-
ve (100 vrij), Tamara Grove (50 vlin-
der), Vincent Moolhuijsen (200 vlin-
der), Robin Pagano Mirani (50 en 
100 rug) en Yves-Maurice Vork (200 
vrij). Er werden ook weer een aan-
tal clubrecords verbeterd: Chantal 
Grove 50 rug meisjes 17 jaar en da-
mes 32.03, Maxime van den Heuvel 
100 vlinder 14,15,16,17 jaar en da-
mes 1.08.45 en 200 vlinder 14 jaar 
2.35.60, Vincent Moolhuijsen 50 vrij 
17 jaar 25.83, 100 vrij 17 jaar en he-
ren 54.85, 200 vrij 17 jaar en heren 
2.00.49, 400 vrij 17 jaar en heren 
4.14.83, 200 vlinder 17 jaar 2.18.01 

en 200 wissel 17 jaar 2.19.15

Speedo finales 
Rest alleen nog de kring Speedo fi-
nales voor de minioren en een aan-
tal NK’s in juni. Eerst in het pinkster-
weekeind het ONK voor de senio-
ren met voor Oceanus aan de start 
Vincent Moolhuijsen, Robin Pagano 
Mirani, Tamara en Chantal Grove. 
Een week later is het de beurt aan 
de junioren. Wie daar zeker indivi-
dueel zullen starten zijn Maxime van 
den Heuvel, Jeffrey Reijnders, Wes-
sel de Jong, Thomas Verouden, Mi-
chelle Meulenbroek, Rick de Mer-
cado en Bart Sommeling. Voor een 
aantal andere zwemmers is het af-
wachten of ze geplaatst zullen wor-
den. Nog een week later is dan het 
NK Sprint waar maar een enkeling 
naar toe zal gaan. Voor de minioren 
is er daarna nog de Speedo Jaar-
gangfinale in Dordrecht. Daar zul-
len zeker Dennis Weening en Lian-
ne Bouwmeester starten.

Vincent Moolhuijsen, elf overwinningen!

Wedstrijdzeilen
Hard werken voor zeilers 
bij klassenevenement
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
het klassenevenement verzeild voor 
de Flying Dutchman, de Contender 
en de Vrijheid. De harde wind had 
veel invloed op het verloop van de 
wedstrijden. Na wekenlang mooi 
weer trok er in het weekend een 
zware depressie over ons land, die 
vooral in de kustgebieden voor een 
zuidwestelijke en krachtig door-
staande wind zorgde. Zaterdag was 
de eerste start om 12.00 uur bij een 
windkracht 5, die al voor de mees-
te zeilers te veel was om te starten. 
In de loop van de middag nam de 
wind toe en hielden wedstrijdleider 
Maarten Kampscheur en de zeilers 
het na een wedstrijd verder voor ge-
zien. Zondag was er zelfs nog een 
iets hardere wind voorspeld, maar 
omdat de eerste start al om 11.00 
uur was, kon er andermaal een eer-
ste start worden gemaakt. Bij de uit-
gelegde zgn. driehoeksbaan ga-
ven vooral de benedenwindse rak-
ken spectaculaire beelden, waarbij 
de snelle Flying Dutchman in volle 
plané  binnen enige minuten de vol-
gende boeironding haalden. Win-
naar werd het team de Bruin en 
Werkhoven met 2 en 1, weliswaar in 
punten gelijk met het team van Via-

nen en Wulffers (1 en 2), maar dan 
beslist de laatste wedstrijd voor de 
totaaltelling. In de Contender won 
Rene Heynen gedecideerd met twee 
eerste plaatsen voor Job Crijns (2 en 
4). Zij hadden hun Contender vooral 
in het aan-de-windse rak, als stuur-
man zelf in de trapeze staand, goed 
onder controle. Winnaar in de Vrij-
heid was het team Wassink en Nij-
hof met eveneens twee eerste plaat-
sen, voor Koning en Wijnands met 
twee tweede plaatsen.
Tegen het eind van de zondagwed-
strijd nam de wind verder toe tot 30 
en in vlagen zelfs 35 knopen, een 
volle windkracht 7, waarbij ettelij-
ke deelnemers nog na de finish om-
sloegen. Verder zeilen was onmo-
gelijk en terecht stopte het start-
schip met Norbert Douqué en In-
grid Meester er mee. Het evene-
ment werd afgesloten met een ge-
zellige prijsuitreiking in het clubhuis 
van de W.V. Aalsmeer, onder dank-
zegging voor het vele werk van de 
organisatie op de wal en op het wa-
ter. In het weekend van 25 en 26 ju-
ni komt de Flying Junior Klasse het 
Kampioenschap verzeilen.

Theo van Mierlo

P.V. De Telegraaf
Bloemen voor John van Duren
Aalsmeer - Bij een dichtbewolk-
te hemel en een sterke wind op de 
staart werden jl. zaterdag de dui-
ven in Pommeroeul en Orleans ge-
lost. Bij zulke omstandigheden is 
het voor de beestjes opletten gebla-
zen, want met die hoge snelheden 
schiet je zo het hok voorbij. Op Pom-
meroeul waren de bloemen voor de 
Comb. v. Leeuwen-v. Grieken, met 
drie duiven praktisch gelijk thuis, 
bezetten zij het hele erepodium.
Orleans werd een prooi voor John 
van Duren. Zijn winnende duif haal-
de over een afstand van 525 kilome-
ter een gemiddelde snelheid van 98 
kilometer per uur. Uiteraard waren 
de bloemen en kussen van de ron-
de miss voor hem en dik verdiend. 
De uitslagen:
1. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 2. 
A. v.d. Wie. 3. Th. v.d. Wie. 4. J. v. Du-
ren. 5. G. v.d. Bergen. 6. Comb. v. Ac-
kooy. 7. D. Baars. 8. M. de Block. 9. J. 

en P. Spook. 10. Comb. Wiersma en 
Zn. 11. J. Vijfhuizen. 12. P. v.d. Mey-
den. 13. C. v. Vliet. 14. J. v. Dijk. 15. 
A. Kok. 
Orleans: 1. J. v. Duren. 2. J. v. Dijk. 
3. Comb. v. Ackooy. 4. J. en P. Spook. 
5. J. Vijfhuizen. 6. P. v.d. Meyden. 7. 
J. v. Ackooy. 8. Comb. v. Leeuwen/v. 
Grieken. 9. J. Kluinhaar en Dr.
Aanstaand weekend wordt de mid-
fondvlucht vanuit Manteuil en de 
overnachtfondvlucht Bergerac ver-
vlogen. Deze laatstgenoemde vlucht 
wordt er een voor de echte specia-
listen. Al weken bespioneren zij el-
kaar, dus we rekenen op een felle, 
maar faire strijd.

Tussenstand ploegenklassement
1. A.A. Sloopwerken 5068 pnt
2. Bos E-markt 4792 pnt
3. C. v. Vliet Holding 4628 pnt
4. Oerlemans Confectie 4273 pnt
5. Bosman Kasssenbouw 4139 pnt

Handbal eredivisie
Dames winnen beslissingswedstrijd 
en gaan nu voor promotie!
Aalsmeer - De ontlading na afloop 
van de door de dames van FIQAS 
Aalsmeer gewonnen beslissings-
wedstrijd tegen Foreholte was gi-
gantisch: zowel speelsters als trai-
ner/coach Menno de Klerk gingen 
compleet uit hun dak. “We hebben 
hier allemaal zó voor gevochten en 
in de aanloop naar deze wedstrijd 
had er zo veel tegen gezeten dat we 
ons wel even móesten laten gaan”, 
legt de Klerk uit na afloop. “Maar de 
doelstelling is gehaald en alles wat 
er nu nog bij komt is slagroom op 
de taart!” De wedstrijd in Zoeter-
meer, in een hal waar niet met hars 
gespeeld mocht worden, was dan 
ook héél spannend. Onder het toe-
ziend oog van veel Aalsmeerse toe-
schouwers begon FIQAS Aalsmeer 
sterk. “De dekking stond als een 
huis en daarmee hebben we de ba-
sis gelegd voor de overwinning. En 
je kunt nog zó’n mooie tactiek be-
denken, het moet dan nog wel goed 
worden uitgevoerd en dat deed de 
ploeg uitstekend: ze speelden een 
zeer compacte verdediging en daar-
achter stond Bianca Schijf ook nog 
eens als een beer te keepen.” Ook 
aanvallend liep het goed en dat le-
verde de Aalsmeerse dames bij rust 
al een voorsprong op van vier pun-
ten: 11-7. Dat werden er aan het be-
gin van de tweede helft zelfs met-
een vijf. Maar daarmee was de buit 
nog niet binnen: beide ploegen kre-
gen te maken met onder- en over-
tal-situaties en daar sprong Fore-
holte net iets nauwkeuriger mee 
om. Waar zij vier kansen benutten, 
wist FIQAS Aalsmeer slechts één 
keer te profiteren. Toen daarna ook 
nog drie kansen op rij op de bin-

nenkant van de paal belandden en 
Foreholte wél scoorde, was de stand 
weer gelijk. Aan een gelijkspel had 
FIQAS Aalsmeer echter niets: er 
móest gewonnen worden. En dus 
werden de ruggen gerecht en gin-
gen de Aalsmeerse dames vol op 
jacht naar de winnende trreffer. Die 
viel uiteindelijk anderhalve minuut 
voor tijd en dus was het daarna ook 
nog zaak de dekking dicht te hou-
den. De Aalsmeerse dames vochten 
voor wat ze waard waren en wisten 
de voorsprong te behouden: 18-17, 
met de enorme ontlading als gevolg. 
“Een gigantische teamprestatie”, al-
dus de Klerk, die geen uitblinkers 
wilden noemen om niemand te kort 
te willen doen. Al mag wel vermeld 
worden dat Jessica Neves elf keer 
scoorde en alle penalty’s benutte en 
Michelle Attema op een belangrijk 
moment weer de penalty-killer werd 
door zowel een strafworp als de re-
bound te stoppen.
Door deze overwinning is FIQAS 
Aalsmeer algemeen periodekampi-
oen en mag een best-of-two spelen 
tegen de nummer tien uit de Eredi-
visie om promotie naar die hoogste 
klasse. Wie de tegenstander wordt, 
hangt af van de laatste wedstrijd in 
de Eredivisie die nog gespeeld moet 
worden tussen de Handbal Acade-
mie en Gibo groep/Kwiek. Kwiek 
staat nu tiende, maar kan door winst 
nog een plaats stijgen en in dat ge-
val wordt  Fortissimo de opponent 
van de Aalsmeerse dames. De eer-
ste best-of-two-wedstrijd staat in 
ieder geval gepland voor aanstaan-
de zaterdag 4 juni in de Bloemhof 
aan de Hornweg en begint om 20.30 
uur.      

De ontlading is groot. De dames wisten te winnen van Foreholte. 
Foto: Don Ran.

Voetbal zaterdag
Aalsmeer uitgestunt bij IJFC
Aalsmeer - Een 3–0 overwinning 
in de thuiswedstrijd en een vroege 
voorsprong van 0–1 in de 5e minuut 
van de uitwedstrijd heeft Aalsmeer 
niet in de finaleronde gebracht. Door 
middel van penalty’s kwam IJFC in 
de volgende ronde en mag nu met 
SVL uitmaken wie er promoveert 
naar de eerste klasse. Aalsmeer 
zonder Burak Sitil (geblesseerd) en 
Thomas Harte (geschorst) begon 
daverend aan dit duel. Een vrije trap 
van Dion Bogaard in de 5e minuut 
werd doorgekopt door Peter Neuvel 
en door Ilker Yildiz in de beneden-
hoek geschoten, 0–1. In de eerste 
30 minuten was er aan beide kan-
ten niets aan de hand, totdat trainer 
Grondman zijn laatste man naar vo-
ren zond en achter één op één ging 
spelen. Aalsmeer wist niet met de-
ze situatie om te gaan en verloor het 
hoofd. Binnen 30 minuten verspeel-
de Aalsmeer zijn kansen. In de 42e 
en 44e minuut boog Elvin Hardeveld 
de 0–1 voorsprong om in een 2–1 
achterstand. Net voor de rust is dat 
fataal. De 1–1 kwam uit een kluts in 
de 16 meter en werd niet goed weg-
gewerkt. De 2–1 was een onhoud-
baar schot voor Sander Bakker van-
af de 16 meter in de bovenhoek. De 
eerste 25 minuten in de tweede helft 
werden Aalsmeer te machtig. Wis-
sel: Dirk Jan v.d. Meer voor Guido 
Poesiat en Stefan v.d. Dussen voor 
Dion Bogaard droegen daar ook 
aan bij. Aalsmeer was de kluts kwijt 
en de doelpunten kwamen. 58e Mi-
nuut goede aanval IJFC over links 
werd buiten bereik van Sander Bak-
ker ingeschoten, 3–1. 61e Minuut: 
Een knal vanaf 20 meter van Den-

nis Groenendijk stuiterde via onder-
kant lat weer in het veld, maar was 
wel achter de doellijn geweest, 4–1. 
De gifbeker was nog niet leeg. In de 
64e minuut werd een aanval over 
rechts van dichtbij langs Sander 
Bakker geschoten, 5–1. Dit bracht 
IJFC virtueel in de volgende ronde. 
Maar vanaf de 75e minuut herstel-
de Aalsmeer zich weer. In de 76e 
minuut werd een speler van IJFC 
met twee keer geel naar de kleed-
kamer gestuurd en kreeg Aalsmeer 
meer grip op de wedstrijd. Een schot 
van Salih Yildiz in de 80e minuut 
werd afgestopt en in een menge-
ling van spelers schoot Peter Neu-
vel de 5–2 binnen. 85e minuut: Jef-
frey Blikslager kon met twee keer 
geel de kleedkamer ingaan en was 
de stand weer gelijk, tien tegen tien. 
Aalsmeer kreeg nog twee kansen 
voor behoud. In de 87e minuut ging 
Lucien Fraenk vrij op keeper Rem-
co Bloemheuvel af, maar zijn schot 
ging naast. De laatste kans was voor 
Stefan v.d. Dussen in de 89e minuut. 
In de 16 meter trof zijn schot het zij-
net. De goed leidende scheidsrecht 
Leijendekker blies deze enerveren-
de partij voetbal in de 93e minuut 
af. Het was de beurt aan de penal-
ty schieters. Om een lang verhaal 
kort te maken: IJFC schoot er 4 in 
en Aalsmeer 3. Dus gaat IJFC naar 
de finale ronde tegen SVL uit Lang-
broek. Voor het kampioenschap van 
Amsterdam in het Olympisch Stadi-
on moest Aalsmeer helaas met een 
combinatieteam spelen. Jos/W was 
met 2–1 te sterk in dit duel.  

Jack van Muijden

Veldkorfbalcompetitie
VZOD laat kansen onbenut
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
toog het eerste van korfbalvereni-
ging VZOD naar IJmuiden voor een 
wedstrijd tegen DKV 1. De weers-
omstandigheden waren verre van 
ideaal en het was op voorhand dui-
delijk dat deze wedstrijd niet veel 
doelpunten zou opleveren. Een extra 
harde wind aan de kust met daar-
naast nog eens veel regen maakten 
het spelen moeilijk.
Ondanks de barre omstandigheden 
waren er toch weer veel suppor-
ters van VZOD/vdBoon naar IJmui-
den gekomen om hun spelers aan 
te moedigen. De Kudelstaarters be-
gonnen gretig aan de wedstrijd. Via 
een benutte strafworp van Bart Ver-
heul kwam de blauw-zwarte briga-
de op een 0-1 voorsprong. Het cre-
eerde de eerste 15 minuten diver-
se 100% kansen, maar lieten de-
ze helaas onbenut. Zo spaarden 
de VZOD-ers eigenlijk hun tegen-
standers. In plaats van een terechte 
voorsprong te hebben opgebouwd 
keek VZOD/vdBoon na een kwar-
tier geheel tegen de verhouding in 
tegen een achterstand aan. Via een 
2-2 stand, waarbij het VZOD-doel-
punt werd gemaakt door Arjan de 
Boer van onder de korf, stond het 
uiteindelijk 4-2 voor de IJmuidena-
ren. Zo kwam de thuisploeg toch in 
de wedstrijd en kon daar redelijk in 
volharden. Door de onterechte ach-
terstand moest de ploeg van coach 
Klaas Bosman dus geforceerd op 
jacht naar doelpunten. Dat lukte on-
danks de barre weersomstandighe-
den via doelpunten van achtereen-
volgens Arjan de Boer (van afstand), 
Anika van Os (van halve afstand) en 

Eric Spaargaren (van afstand ach-
ter de korf). Vanaf dat moment ging 
het bij de zo bereikte 4-5 stand weer 
gelijk op. DKV scoorde 2 keer ach-
ter elkaar en kwam zo met een 6-5 
stand voor de op één na laatste keer 
op voorsprong. Willem Mast pareer-
de al snel met een doelpunt van af-
stand achter de korf (6-6), gevolgd 
door een doelpunt van Eric Spaar-
garen via een fraaie omdraaibal (6-
7). Na de gelijkmaker van DKV trok 
VZOD/vdBoon voor de laatste maal 
de wedstrijd naar zich toch mid-
dels een benutte strafworp van Wil-
lem Mast (7-8). DKV had uiteinde-
lijk het laatste woord en besliste 
de wedstrijd met nog 2 doelpunten 
in hun voordeel met een 9-8 eind-
stand. Coach Klaas Bosman: “VZOD 
bracht zichzelf in de problemen 
door in het eerste kwartier te veel 
100% kansen onbenut te laten. De 
tweede helft speelden we veel over-
tuigender, maar we hadden DKV 
inmiddels wel in het zadel gehol-
pen. Uiteindelijk werd datgene wat 
in het eerste kwartier speelde ons 
in de slotfase fataal. Balen dat we 
aan het kortste eind trekken.” Aan-
staande zaterdag speelt VZOD/vd-
Boon haar laatste wedstrijd van het 
seizoen thuis tegen koploper Kor-
bis. Dat belooft nog een spannen-
de wedstrijd te worden voor de 
gasten uit Waddinxveen, aange-
zien zij op 1 punt gevolgd worden 
door Fluks. Zal VZOD hun sportieve 
plicht waarmaken en het kampioen-
sfeestje van Korbis nog kunnen be-
derven? Komt dat zien aanstaande 
zaterdag om 15.30 uur aan de Wim 
Kandreef te Kudelstaart.

Sterke invalbeurten van Anika van Os en Arjan de Boer.

Twee groepen SV Omnia naar 
NK ritmische gymnastiek 
Aalsmeer - Zondag 22 mei vond 
de tweede plaatsingswedstrijd voor 
groepen A/B niveau en duo’s cate-
gorie 4 plaats in Sporthal De Bloem-
hof. De organisatie van deze wed-
strijd was in handen van SV Omnia 
2000. Mede door de trainsters Ma-
ra van Eijk en Ingrid de Rooy, de RG 
oudercommissie en vele vrijwilli-
gers, zag de zaal er goed uit en is de 
dag heel goed verlopen. 
Voor SV Omnia 2000 kwamen twee 
groepen uit in categorie 3b. Om-
nia 2, eerste jaar groep, bestaande 
uit Dominique, Sanne, Rosanne, Ju-
liet en reserve Kirsten behaalde de 
zeventiende plaats. De meer erva-
ren groep, Omnia 1, bestaat uit Eli-
se, Britt, Melissa, Natasja en reserve 
Rosanne. De vorige wedstrijd, van 
17 april, was tegen gevallen, maar 
nu ging de hoepeloefening beter. 
De uitvoering werd streng geju-
reerd wat resulteerde in een tiende 

plaats. De touwoefening ging deze 
keer wat rommeliger, maar behaal-
de desondanks de vierde plaats. Na 
het optellen van de resultaten van 
twee groepswedstrijden, blijkt dat 
beide SV Omnia 2000 groepen zich 
geplaatst hebben voor het NK op 25 
en 26 juni in Amsterdam. Een knap-
pe prestatie in een deelnemersveld 
van 23 groepen! 
In categorie 4, kwamen twee duo’s 
uit voor SV Omnia 2000, als eerste 
waren Rosanne en Sanne aan de 
beurt met hun touwoefening. De 
touwoefening ging niet zoals ge-
hoopt, het touw viel buiten de vloer 
en dat kost punten. Een elfde plaats 
en daardoor helaas net niet door 
naar de finale. 
Later in de middag waren Gabriëlle 
en Rosanne aan de beurt met hun 
touwoefening. Ook zij behaalden de 
elfde plaats en mogen net niet door 
naar de finale.

Boven vlnr: Elise, Dominique, Rosanne, Sanne en Gabriëlle. Onder v.l.n.r: 
Kirsten, Melissa, Natasja, Britt en Juliet.
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Uithoorn - Afgelopen zaterdag heeft de stichting 
Marsiurupan de jaarlijkse bazaar gehouden in 
het Activiteitencentrum De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan. Er waren veel verschillende 
lekkernijen, zowel voor liefhebbers van zoete koek 
als voor hartige snacks. Ook de maaltijden vonden 
gretig aftrek. Buiten werd vlees gegrild voor de 
saté en werden bananen en loempia’s gebakken. 
Gelukkig was het gedurende deze bazaardag 
grotendeels droog.
Er waren optredens van de Dansgroep Sironauli, 
die Batak dansen liet zien. Ook was er de Balinese 
danseres Ni Ketut Aning die Balinese dansen 
vertoonde. Tussen de voorstellingen door werd er 
opgetreden door de muziekgroep Gorga Batak, 
die voornamelijk Batak liederen zong, maar ook 
ander Indonesisch repertoire had. Het was voor de 
optredende artiesten leuk dat er enthousiast publiek 
was.
Verder was er een loterij waar mooie prijzen 
werden verloot. In de loop van de middag werden 
twee hoofdprijzen aangeboden. Deze waren ter 
beschikking gesteld door restaurant Het Rechthuis 
aan den Amstel en de Albert Heijn vestiging op 
het nabijgelegen Zijdelwaardplein. Ook was er een 
rommelmarkt waar voor kleine prijzen mooie dingen 
konden worden gekocht.

Grote opkomst
De organisatie was blij: “Mede dankzij de aandacht 
die in de plaatselijke pers is besteed aan deze bazaar 
was de opkomst groter dan vorige jaren. We zijn 
erg blij met het enthousiasme van de bevolking, bij 
de planning voor volgend jaar zullen we rekening 
houden met de steeds groter wordende toeloop.
Het resultaat mag er zijn, circa 1700 euro winst. 
Dit geld zal worden besteed aan een nieuw 
waterleidingproject in de omgeving van Saribudolok 
op Sumatra. 
Op onze website www.marsiurupan.nl kunt u verdere 
informatie vinden over onze projecten en hoe ze zijn 
tot stand zijn gekomen. 

De medewerkers hebben hard gewerkt. De stichting 
Marsiurupan is klein en daarom zijn wij volledig 
afhankelijk van hulp van mensen die ons willen 
helpen. Net zo blij als met de opbrengst zijn we dan 
ook met hun medewerking. Het is van groot belang 
om als stichting geld in te zamelen. Dit toont aan 
dat we moeite willen doen om de hulp te bieden die 
wordt gevraagd door de bevolking in deze streek. 
Daardoor lukt het ook om fi nanciële steun te krijgen 
van grote organisaties als Simavi. 

Marsiurupan betekent ‘Helpt elkaar’ in de 
Batak-Simalungun taal. Deze hulp krijgen wij 
door enthousiast publiek tijdens onze bazaars, 
ondersteuning van grote organisaties en giften van 
particulieren. Als u ons verder wilt steunen, neem 
dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld via de 
website of via een gift op ons banknummer 4871892 
t.n.v. Marsiurupan”.
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De medewerkers hebben hard gewerkt. De stichting 
Marsiurupan is klein en daarom zijn wij volledig 
afhankelijk van hulp van mensen die ons willen 
helpen. Net zo blij als met de opbrengst zijn we dan 
ook met hun medewerking. Het is van groot belang 
om als stichting geld in te zamelen. Dit toont aan 
dat we moeite willen doen om de hulp te bieden die 
wordt gevraagd door de bevolking in deze streek. 
Daardoor lukt het ook om fi nanciële steun te krijgen 
van grote organisaties als Simavi. 

Marsiurupan betekent ‘Helpt elkaar’ in de 
Batak-Simalungun taal. Deze hulp krijgen wij 
door enthousiast publiek tijdens onze bazaars, 
ondersteuning van grote organisaties en giften van 
particulieren. Als u ons verder wilt steunen, neem 
dan gerust contact met ons op, bijvoorbeeld via de 
website of via een gift op ons banknummer 4871892 
t.n.v. Marsiurupan”.
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saté en werden bananen en loempia’s gebakken. 
Gelukkig was het gedurende deze bazaardag 
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was.
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rommelmarkt waar voor kleine prijzen mooie dingen 
konden worden gekocht.
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