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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.
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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

50 GRATIS 
AUTOBANDEN
WWW.PROFILE.NL/50BANDEN

Veel zon tijdens Weekaatje!
Aalsmeer - De laatste jaren had 
het Weekaatje te kampen met regen 
en slecht weer, echter afgelopen 
vrijdag 25 mei startte het speciale 
pinksterweekend voor kinderen van 
6 tot 12 jaar bij RKAV in de Beetho-
venlaan onder een stralend zonne-
tje. Voor de vijfendertigste keer vond 
het Weekaatje plaats en ter gele-
genheid van dit jubileum en natuur-
lijk ook omdat dit spektakel ondanks 
de verwoestende brand dankzij heel 
veel gulle gevers en sponsors toch 
doorgang kon vinden, was Disney 
het teken. Gestart werd met een pa-
rade door de Hornmeer met voor-
op de fanfare gevolgd door een kar 
met disneyfi guren en daarna al-
le deelnemers in kleding passende 
bij hun team. Pinokkio kwam langs, 
evenals Aladdin, Robin Hood, Pe-

ter Pan, Doornroosje, Sneeuwwitje 
en Assepoester. De eerste dag werd 
voor de oudere deelnemers afsloten 
met een spel. Zaterdag is, ook onder 
een heerlijk zonnetje, het Twiske be-
zocht, is onder andere levend Strat-
ego gespeeld en werd dag twee af-
gesloten met een swingende disco. 
Zondag was spelletjesdag en op-
nieuw waren veel drinken en goed 
insmeren vanwege het mooi weer 
verplicht. ‘s Avonds kon verkoeling 
gezocht worden in het zwembad. 
Maandag, de laatste dag, stond in 
het teken van het casino en oprui-
men. En ook tijdens dit klusje liet de 
zon zich van zijn beste kant zien. 
Het Weekaatje: Zonovergoten en, 
volgens alle deelnemers, geweldig 
geweest! Rest een complimentje 
aan alle vrijwilligers.

“Ik beschouw het als een eer” 
Burgemeester Litjens op kandidaten-lijst 
VVD voor Tweede Kamerverkiezingen
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 29 
mei heeft de VVD de concept-kan-
didatenlijst bekend gemaakt voor 
de Tweede Kamerverkiezingen van 
12 september aanstaande. Burge-
meester Pieter Litjens van Aalsmeer 
staat als 26e op deze lijst. Litjens 
(44) geeft aan verheugd te zijn met 
deze plaats op de kandidatenlijst, 
die overigens nog door de leden 
van de VVD moet worden bekrach-

tigd. “Ik beschouw het als een eer 
om de VVD in de Tweede Kamer te 
mogen vertegenwoordigen. Natuur-
lijk is het een dubbel gevoel, want 
als ik op 12 september verkozen 
word, betekent dit dat ik mijn ambt 
als burgemeester neer zal moeten 
leggen. Dat zal mij zeer aan het hart 
gaan. Ik doe mijn werk iedere dag 
nog steeds met veel plezier en over-
gave.” In overleg met de fractievoor-

zitters in de gemeenteraad en in sa-
menspraak met de Commissaris 
van de Koningin in Noord-Holland 
zal burgemeester Litjens verder be-
zien wat de mogelijke consequen-
ties van de kandidatuur op korte en 
lange termijn kunnen zijn. “Voorals-
nog blijf ik gewoon burgemeester 
van Aalsmeer. Pas na de verkiezin-
gen zal defi nitieve duidelijkheid ont-
staan over mijn toekomst.”

Brandweer redt vogeltjes
Aalsmeer - Woensdagmiddag 24 mei is de brandweer te hulp geroepen voor 
twee of drie vogeltjes, die achter een raam in de hitte dreigden te stikken. Ge-
lukkig heeft één vogeltje het gered. Het diertje kreeg wat water van de brand-
weer om bij te komen. Het vogeltje is overgebracht naar de opvang.
Foto’s: Yvonne van Doorn

Start werkzaamheden kruising 
Ophelialaan met Spoorlaan
Aalsmeer - Op maandag 4 juni 
start aannemingsbedrijf BAM Re-
gio Noordwest in opdracht van de 
gemeente met de werkzaamhe-
den aan de kruising van de Ophe-
lialaan, het Spoorlijnpad en Spoor-
laan en een deel van de Spoorlaan. 
De werkzaamheden bestaan uit 
het verkeersveiliger maken van de 
fi etsoversteek, het aanleggen van 
een plateau en het uitbreiden van 
het aantal parkeerplaatsen aan de 
Spoorlaan. De duiker onder de Op-
helialaan wordt niet vervangen. Uit 
informatie van het Hoogheemraad-

schap Rijnland blijkt dat de capaci-
teit voor de waterdoorvoer voldoen-
de is. In de periode van 22 septem-
ber tot 17 november vorig jaar heeft 
het voorontwerp van dit plan ter in-
zage gelegen. Waar mogelijk zijn 
de reacties van belanghebbenden 
in het defi nitieve ontwerp, dat door 
het college is vastgesteld, meege-
nomen. Nu start de realisatie. Naar 
verwachting zullen de werkzaamhe-
den 20 juli klaar zijn. 

Omleidingen
De aannemer streeft er naar bij de 

uitvoering van het werk de overlast 
tot een minimum te beperken. Om-
wonenden kunnen echter toch eni-
ge hinder ondervinden, omdat zij tij-
dens de werkzaamheden geen ge-
bruik kunnen maken van de krui-
sing Ophelialaan en Spoorlaan.
Ook de bussen van Connexxion rij-
den tijdelijk een andere route. De 
bus rijdt via de Jac. P. Thijsselaan, 
waar een tijdelijke halte komt. Voor 
meer informatie over de omleiding 
van de bussen kunt u kijken op: 
www.connexxion.nl.

Afstemming nieuwbouwproject 
Aan de Spoorlaan wordt ook ge-
werkt aan een nieuwbouwproject. 
Tussen de projecten vindt afstem-
ming plaats over bijvoorbeeld de 

diverse bouwtransporten. Om de-
ze afstemming goed te laten verlo-
pen, houdt de heer J. van de Raap-
kamp namens de gemeente voor 
beide projecten het toezicht. Wie 
vragen heeft over de uitvoering, kan 
contact opnemen met hem via 06–
53575633. 

Wie andere vragen heeft over de 
herinrichting of behoefte heeft aan 
meer informatie, kan contact op-
nemen met de heer H. de Jong via 
0297–387575 van de gemeente. 
De heer De Jong is bereikbaar op 
maandag en donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur. Ook kan voor meer infor-
matie de website van de gemeen-
te www.aalsmeer.nl geraadpleegd 
worden.



pagina 2 Nieuwe Meerbode - 31 mei 2012

INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
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.
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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!
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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

KERKDIENSTEN
Zondag 3 juni

Geen kosten, wel voorinschrijving
Bijeenkomst over lerend 
vermogen bij dementie
Aalsmeer - Vrijdag 15 juni orga-
niseert de ontmoetingsgroep voor 
mensen met dementie en hun naas-
ten samen met het mantelzorg 
steunpunt een bijeenkomst speci-
aal voor zorgers voor mensen met 
dementie in gebouw Irene aan de 
kanaalstraat. De bijeenkomst is 
ook bijzonder geschikt voor men-
sen werkzaam in de zorg en bege-
leiding. Gastspreker is Ruud Dirk-
se, medeauteur van het boek ‘had ik 
het maar geweten’ en het boek ‘(op)
nieuw geleerd, oud gedaan’. Ruud is 
directeur van een adviesbureau ge-
specialiseerd in zorgvernieuwing, de 
boeken zijn tot stand gekomen met 
medewerking van diverse specialis-
ten als neuro- en gezondheidspsy-
chologen in de moderne dementie-
zorg. Veel familieleden, maar ook 
zorgverleners weten niet dat men-
sen met dementie nog goed in staat 
zijn om nieuwe dingen te leren. En 
dat terwijl dit lerend vermogen een 
enorme invloed heeft op de levens-
kwaliteit van de persoon in kwestie 
en de omgeving. 
Ruud besteedt tijdens de bijeen-
komst aandacht aan verschillen-
de manieren van informatieverwer-
king en hoe hier gebruik van te ma-
ken als het gaat om dementie. Tij-
dens het tweede gedeelte van de 
bijeenkomst is er ruimschoots gele-

genheid tot het verder uitdiepen van 
het onderwerp en stellen van vra-
gen. De zaal is open vanaf 10.00 uur, 
aanvang 10.15 uur. Koffie en thee 
kosten 1 euro en de bijeenkomst is 
rond 11.30 afgelopen.

Kinderen en dementie
En op dinsdag 12 juni wordt een 
gespreksgroep voor kinderen van 
mensen met dementie georgani-
seerd. Ook in gebouw Irene vindt 
deze derde gespreksgroep voor kin-
deren van mensen met dementie 
plaats. Het thema tijdens deze bij-
eenkomst is de familieband. Wat 
betekent familie als je aan demen-
tie lijdt. Wie is dan eigenlijk je fa-
milie, welke steun verwacht de de-
menterende ouder van wie. Wie van 
de familie moedigt vooral aan, van 
wie verwacht men vooral begrip. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur, aan-
vang 19.30 uur. Koffie en thee kos-
ten 1 euro. 
Dankzij de subsidie van de gemeen-
te Aalsmeer zijn er aan beide bij-
eenkomsten geen verdere kosten 
verbonden. In verband met de voor-
bereiding is voorinschrijving wen-
selijk, dat kan tot en met maan-
dag 11 juni via email emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl of telefo-
nisch naar de ontmoetingsgroep E 
Millenaar 06-22468574.

Braziliaanse viering voor 
sociaal centrum Helsloot
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
20 mei heeft de Braziliaanse vie-
ring plaatsgevonden in de H. Geest 
Kerk te Amstelveen. Deze viering 
stond in het teken van de uitbrei-
ding van de eetzaal op het Sociaal 
Centrum Capão Bonito van Henk 
Helsloot in Brazilië. De viering werd 
voorgegaan door pastor Jan Adolfs 
en Henk Helsloot en was een groot 
succes. 
De sfeer was warm en opgewekt en 
telde een groot aantal bezoekers. 
Tijdens het napraten over het werk 
van pater Henk Helsloot werden er 
boeken verkocht over het socia-
le werk van de pater in Brazilië die 
door hem werden gesigneerd. Ook 
de collecte voor het Centrum was 
een enorm succes. De opbrengst 

bedroeg maar liefst 2450,95 euro 
en komt volledig ten goede aan het 
Centrum waar meer dan 500 kin-
deren uit arme gezinnen dagelijks 
gevoed worden en onderwijs krij-
gen voor een betere toekomst. Re-
den waarom de Stichting Hand-
reiking over Oceanen en natuur-
lijk ook Henk Helsloot alle gulle ge-
vers bijzonder hartelijk willen be-
danken. Omdat het project van de 
eetzaal wordt gesteund door Ont-
wikkelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) en de stichting Wilde Ganzen, 
die de opbrengst met 55% vermeer-
dert, komt de realisering van de res-
tauratie en uitbreiding van deze eet-
zaal een stuk dichterbij.Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
www.handreikingoveroceanen.nl.

OVAK houdt 
fietsmiddag
Aalsmeer - Op donderdag 7 juni is 
weer de OVAK fietsmiddag. De rit 
gaat richting Uithoorn. 
De start is als vanouds vanaf het 
parkeerterrein bij de Waterlelie aan 
de Dreef om 13.30 uur.

Inwoners gul, maar wie haalt geld op?

MS zoekt collectanten!
Aalsmeer - De inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn gul en 
geven graag tijdens de MS collec-
teweek. Maar wie wil dit geld opha-
len? Met het huidige aantal collec-
tanten kan er niet bij alle voordeu-
ren aangebeld worden. Het Natio-
naal MS Fonds zoekt daarom meer 
collectanten voor de MS Collec-
te. “Vorig jaar zijn twaalf collectan-
ten langs de deuren gegaan, maar 
dat is echt te weinig”, zegt Pamela 
Zaat van het Nationaal MS Fonds. 
“Om bij alle 30446 inwoners aan te 
bellen moeten er eigenlijk ruim 127 
collectanten zijn”, vervolgt zij. Over 
MS wordt vaak gedacht dat het een 
spierziekte is. Maar niets is min-

der waar: MS is een zenuwziekte, 
waarbij de beschermlaag rondom 
de zenuwen, het zogeheten myeli-
ne, wordt aangetast. Hierdoor kun-
nen de signalen vanuit de herse-
nen de spieren moeilijker bereiken 
of zelfs helemaal niet. Bewegen kan 
daardoor steeds moeilijk worden. 
Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching 
én onderzoek. De MS collecteweek 
is van 19 tot en met 24 novem-
ber. Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Pamela Zaat via  
pamela@nationaalmsfonds.nl of bel 
met 010-5919839 of ga naar www.
nationaalmsfonds.nl. Een donatie op 
giro 5057 is ook altijd welkom.

Koffie-inloop 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 ju-
ni houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. 

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee 
klaar en iedereen is welkom. De toe-
gang is gratis. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Kom ook 
en neem gerust iemand mee!

Rjisenhout - De Feestweek Rijsen-
hout nadert met rasse schreden en 
ook dit jaar wordt dit weer als geza-
menlijke kerken in de inmiddels al-
om geliefde tentdienst gevierd. Op 
zondag 3 juni wordt de tentdienst 
gehouden en het thema voor deze 
dienst is gebaseerd op ‘vruchten van 
de geest’ en geïnspireerd door het 
boekje Ruth. Ruth is het boekje dat 
door de Joden op het Wekenfeest 

(vijftig dagen na Pasen; zeg maar 
Pinksteren) gelezen wordt. 

Het is een mooi verhaal aan de hand 
waarvan duidelijk gemaakt kan wor-
den dat een vruchtbaar leven onder 
andere betekent dat je als Ruth niet 
bij de pakken neer moet gaan zitten. 
De dienst in de tent aan het Konnet-
laantje begint om 10.00 uur. Ieder-
een is welkom.

Aalsmeer - Op zondagavond 3 ju-
ni is er weer een zangdienst in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. 

Het is de laatste voor de zomer, dus 
ook weer een speciale zangdienst. 
De bekende mannenzanggroep uit 
Rijnsburg zal medewerking verle-
nen. Dit koor bestaat uit ongeveer 

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 
dienst om 10u. met Willem Ouweneel. 
Tevens crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. Spreker Jaroah Hau-
mahu. Speciale dienst voor kinde-
ren. Om 19.30u. Speciale dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
En 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Bezoek 
partnergemeenten Duitsland.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Wester-
man. Organist W. Spaargaren. Om 
18.30u. zangdienst met zangroep Je-
ruel en ds. L.M. Verseput, Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, ‘t Anker, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels om 
10u. met Bart Doornweerd. Aparte 
bijeenkomst voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. tentdienst en 18.30u. met 
ds. C.J. van Rhijn uit Amstelveen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u in Kloosterhof woord com-
munieviering met M. van Zoelen. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
in met L. Seeboldt en 14u. Poolse 
dienst met Christoff in Karmelkerk. 

 

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

Vermist:
- Sieboldlaan: Zwarte poes met 4 witte teentjes en een wit stipje op 

voorhoofd. Ze heet Loena. 
- Mercuriusstraat: Zwart-wit-beige Noorse boskat. Mist aan rechter 

voorpoot een teentje.
- Zijlijn: Poes, rood-zwart-grijsachtig met witte pootjes en bef.
- Julianalaan: Kater Binkie. Hij is rood met veel wit en heeft een dikke 

vacht.
- Lorentzhof: Donkere langharige cyperse kater met dikke staart.

Gevonden:
- Jac. P. Thijsenlaan: Moederpoes, zwart-wit met 6 kittens.
- Hoofdweg : Bruin-zwarte poes.
- Aalsmeerderweg: Langharige rode poes met 4 witte voetjes. 2 witte 

vlekken op de buik en wit snuitje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Dominee J. van Dalen nieuwe 
predikant Samen op Weg
Kudelstaart - Op zondag 3 juni zal 
aan de Samen-op-Weggemeente 
van Kudelstaart een nieuwe predi-
kant worden verbonden, dominee J. 
van Dalen. Dominee Van Dalen is 51 
jaar, getrouwd, en heeft drie doch-
ters, die echter al van zodanige leef-
tijd zijn dat hij slechts samen met 
zijn vrouw de pastorie van de Sa-
men-op-Weggemeente heeft be-
trokken. Voordat dominee Van Da-
len naar Kudelstaart kwam, was 
hij als predikant verbonden aan de 
Protestantse Gemeente van Varsse-
veld. Daarvoor was hij als predikant 
werkzaam in Aalten en Franeker. 
Met de komst van dominee Van Da-
len naar Kudelstaart komt een ein-
de aan een periode van bijna twaalf 
maanden waarin deze kerkelijke ge-
meente geen eigen predikant had. 
Weliswaar hebben in het afgelopen 
jaar alle kerkelijke activiteiten zoveel 

mogelijk doorgang gevonden, maar 
nu er weer een eigen voorganger is 
zal dat weer worden versterkt. 

Start inzet vrijwillige 
netwerkcoaches
Aalsmeer - Het Mantelzorg Steun-
punt start vanaf september met het 
inzetten van vrijwillige netwerkcoa-
ches bij mensen die graag meer 
contacten en een grotere kring 
om zich heen willen opbouwen. 
De werving van vrijwilligers is deze 
week gestart. Ieder mens heeft an-
deren nodig. 

Een goed sociaal netwerk verhoogt 
de kwaliteit van iemands bestaan. 
Als de kring om iemand heen klei-
ner wordt, door allerlei zorgen of 
ziekte, mantelzorg of het wegval-
len van naasten, dan ligt eenzaam-
heid op de loer. Ooit ging het mis-
schien vanzelf, maar nu lukt het niet 
meer om de kring te vergroten. Dan 
kan de netwerkcoach net dat be-
langrijke steuntje in de rug zijn. Via 
een praktisch stappenplan helpt 
de netwerkcoach iemand tijde-
lijk om meer contacten op te bou-
wen om zo uiteindelijk meer warm-
te, hulp, inhoud en plezier in het le-
ven te krijgen en te geven. Man-
telzorg Steunpunt zoekt vrijwilli-
gers die graag netwerkcoach willen 
worden. De training bestaat uit een 
aantal bijeenkomsten en start in 
september. Mensen met interesse 
in dit vrijwilligerswerk kunnen bel-

len met het Mantelzorg Steunpunt 
020-3335353 of mailen naar man-
telzorg@mantelzorg-steunpunt.nl. 
Ook een ieder die zelf gebruik wil 
maken van de netwerkcoach of een 
ander kent voor wie dit iets zou zijn, 
mag uiteraard contact opnemen. 

Literair Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 6 ju-
ni is er van 9.30 tot 11.30 uur in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van koffie en thee in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Catharina 
Amalialaan.’s Avonds is er van 19.30 
tot 21.30 uur de literaire avond. Dan 
wordt het boek ‘Het zat zo’ van Meir 
Salev besproken. ‘Het zat zo’ is één 
van de uitspraken van zijn oma Ton-
ja, die aan het begin van 1900 van-
uit de Oekraïne naar het toenmalige 
Palestina emigreerde. 

Een prachtig boek om te lezen, een 
boek waarbij je al lezende soms in 
de lach schiet om alle verwikkelin-
gen in het leven van deze familie. 
Voor inlichtingen kan gebeld wor-
den met 0297-325636, 0297-345413 
of kijk op www.oosterkerk.info.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen viering.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsen-
hout. Zondag 10u. dienst met ds. F. 
Praamsma. Tevens tienerdienst om 
10u. Om 19.30u. Ff zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met mw. 
H.J.K. Gierkink-van Geerenstein, 
Wilnis.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zater-
dag 19u. woord communieviering 
met A. Blonk m.m.v. Fiore.

Bijbelstudie Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag om 20u. bijbelstudie-avond.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Tentdienst in de feestweek

Aalsmeer zingt in Dorpskerk
70 mannen die als hobby zingen. Zij 
zijn al meerdere keren in de Dorps-
kerk geweest en altijd was het een 
genoegen om naar hen te luisteren. 
Er zal weer veel worden gezongen. 
Dominee Raatgever zal de dienst, 
die aanvangt om 18.30 uur, leiden. 
Uiteraard is weer iedereen van har-
te welkom.



Met ingang van woensdag 23 Mei 2012 geldt het 
volgende 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft de gemeente gevraagd nieuwe maatregelen te nemen.
- Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8 

maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of 
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer 
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering 
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling 
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan 
aangetoond te worden.  

omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen 
verstaan: 
- de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of 
- de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de 

geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt, 
- de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8 

maanden of ouder. 
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om 
te zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit 
kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar 
oud worden.

achtergrondinformatie
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle 
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag heeft ie-
der kind een eigen paspoort of een Nederlandse identiteits-
kaart nodig om te reizen. Voor aanvragen voor een reisdo-
cument van kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden, die 
bijgeschreven zijn in een paspoort waarvan de geldigheid op 
of na 1 juli 2012 vervalt berichten wij u het volgende. Indien 
deze aanvraag ná 1 mei 2012 is ingediend vindt levering naar 
alle waarschijnlijk pas ná 1 september 2012 plaats.  

Door het grote aantal aanvragen van reisdocumenten loopt 
de levertijd sterk op. Ter ondersteuning van deze maatregel 
kan de beslisboom gebruikt die hieronder als download is 
bijgevoegd.

‘CentruMregeling aMbtelijke saMenwerking 
aalsMeer en aMstelveen’

Op 8 mei 2012 hebben beide colleges van Aalsmeer en Am-
stelveen de gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling 
ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’ getekend. 
De regeling treedt in werking met ingang van 01 januari 
2013. De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vor-
men van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die 
belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen 
van de gemeenten opgedragen taken, behoudens met betrek-
king tot de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering 
onroerende zaken, de e- dienstverlening, werk en inkomen 
en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke on-
dersteuning, voor zover het de gemeente Aalsmeer betreft. 
De volledige tekst van de regeling ligt ter inzage bij balie 5 
op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De 
openingstijden van balie 5 zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de 
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

gewijzigde openingstijden balie bouwen en 
vergunningen 

Met ingang van 1 juni 2012 wijzigen de openingstijden van 
de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. Door 
het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt van de 
vrije inloopmogelijkheid aan de balie, is besloten de ope-
ningstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te gaan 
werken. Vanaf 1 juni 2012 is de balie elke week geopend op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een 
medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Voor het maken van een af-
spraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van 
het gemeentehuis, 0297-387575. Meer informatie over het 
omgevingsrecht is te vinden op www.omgevingsloket.nl en 
in de digitale balie op de website van de gemeente, www.
aalsmeer.nl

wet algeMene bepalingen oMgevingsreCht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 83, het kappen van een boom;
- Kudelstaart Zuid, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 9, het wijzigen van de gevels;
- Wim Kan Dreef 2, het plaatsen van een aankondiging-

bord;
- Zijdstraat 47, het verbouwen van een winkelpand.

verleende oMgevingsvergunningen, reguliere 
proCedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 
9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 
en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek bin-
nen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunnin-
gen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de woning;
- Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Giekstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaart-Noord, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Kudelstaartseweg 238, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Mijnsherenweg 47, het bouwen van bedrijfsunits;
- Molenvlietweg 18B, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Oosteinderweg 184, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Stommeerkade/Ophelialaan, het aanleggen van kabels en 

leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 31 mei 2012.

welstandsCoMMissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387698. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

publiCatie Melding artikel 8.40 wet 
Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Volendammer Vishandel Smit & Bond
Adres : Zijdstraat 47
Plaats : 1431 EB Aalsmeer
Datum  : 22 mei 2012

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Stedin B.V.
Adres : Greenpark, Janpanlaan (deelplan 9), 
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 22 mei 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

officiële Mededelingen
31 mei 2012

publiCatie Melding gevelreiniging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding 
gevelreiniging hebben ontvangen.

Naam : De heer T. Houdijk
Adres : Geerland 1
Plaats : 1433 JL Kudelstaart
Aanvang werkzaamheden: half september 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 (week 22)

t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor in-
spraak;

t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest 
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kan-
dreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginne-
dag op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aals-
meer;

t/m 1 juni Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cul-
tuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aals-
meer”.

t/m 1 juni APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aals-
meer;

t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de 
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur; 
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot 
02.00 uur;

t/m 1 juni APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het 
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 
mei;

t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam 
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;

t/m 5 juni APV Evenementenvergunning: een feest op Ko-
ninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot 
19.00 uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; 
jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 
en GT-30 op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot 
18.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf Kem-
pers Princessepaviljoen, Herenweg 100; kampeer-
weekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 2012;

t/m 5 juni 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur; 
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;

t/m 6 juni APV Collectevergunning: Roparun voor het hou-
den van een collecte op 5 en 19 mei 2012;

t/m 7 juni APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De 
Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;

t/m 7 juni Participatie- en Communicatieaspecten, Toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 8 juni APV Standplaatsvergunning: de verkoop van 
aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij het 
winkelcentrum Kudelstaart;

t/m 9 juni APV Vergunning: Ontheffingsluitingstijd ’t Hol-
land Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur 
& Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012 
van 18.00 tot 10.00 uur;

t/m 15 juni APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhandel 
van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;

t/m 15 juni APV Evenementenvergunning: een besloten feest 
op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur op Stom-
meerweg 2;

t/m 20 juni APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt op 
12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het Raad-
huisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op 22 
september van 10.00-17.30 uur op het Raadhuis-
plein;

t/m 22 juni Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan 
“Nieuw Oosteinde”.

t/m 22 juni Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beet-
hovenlaan 120;

t/m 27 juni Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbe-
sluit 2011/17423-M&R;

t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herzie-
ning Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;

t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aals-
meer en Amstelveen.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 12 juni en 3 juli 2012.

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. Bereik-
baar 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.
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Zonnig pinksterweekend!
Aalsmeer - Wat een cadeautje, een 
lang zonnig weekend! In Aalsmeer 
trekken de inwoners dan met name 
massaal naar het water. De West-
einderplassen lenen zich uitstekend 
voor een gezellig vaartochtje tus-
sen de eilandjes of de zeilen bollen 
op de Grote Poel. Hier meerden bo-
ten ook naast elkaar af om een lek-
kere duik te nemen en bij te praten 

met vrienden. Langs het water is het 
overigens ook prima toeven. De uit-
gelezen plek hiervoor is het surfei-
land Vrouwentroost. Hier kunnen 
kinderen heerlijk met water en zand 
spelen. Helaas het mooie weer lijkt 
voorlopig weer ver weg, maar op dit 
zonnige pinksterweekend kan wel 
even ‘geteerd’ worden. De zomer is 
tot slot in aantocht!

Regio - De provincie Noord-Hol-
land legt samen met Rijkswaterstaat 
en de gemeente Haarlemmermeer 
twee nieuwe aansluitingen aan op 
de A4. Een onderdeel van deze aan-
sluitingen zijn de nieuwe viaducten 
over de A4. In het weekend van 1 
en 2 juni worden de liggers van het 
nieuwe viaduct ten noorden van de 
Bennebroekerweg geplaatst. Ver-
keer over de A4 (in beide richtingen) 
moet rekening houden met wegver-
smallingen en een snelheidsbeper-
king gedurende de werkzaamhe-
den. Voor een betere doorstroming 
en vergroting van wegcapaciteit 
komt er een nieuwe aansluiting op 
en een viaduct over de A4 ten noor-
den van de Bennebroekerweg. In de 
nacht van 1 op 2 juni worden de lig-
gers van dit viaduct geplaatst. 
De werkzaamheden starten om 
20.00 uur en duren tot 07.00 uur. De 
rijbaan van de A4 richting Amster-
dam wordt afgesloten voor al het 
verkeer. Het verkeer richting Am-
sterdam wordt over twee rijstro-
ken aan de westkant (rijbaan rich-
ting Den Haag) geleid. De werk-

zaamheden maken onderdeel uit 
van de nieuwe Aansluitingen A4 
van het N201+-programma. In-
fo: website: www.n201.info Bij vra-
gen over de werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200600. 

Dag van de Bouw
Op zaterdag 2 juni is het de Dag van 
de Bouw. Tijdens deze dag zijn ook 
de werkzaamheden van de aanslui-
ting A4 van het N201+ project te 
bezichtigen. De medewerkers van 
de aannemer (MNO Vervat) en 
de provincie Noord-Holland staan 
klaar om geïnteresseerden te infor-
meren over het project en de werk-
zaamheden. Zo ziet de bezoeker de 
in aanbouw zijnde viaducten, wegen 
en de fietsbrug in het verlengde van 
de Geniedijk. Iedereen is welkom 
op het werkterrein tussen 10.00 en 
16.00 uur. Het werkterrein is te be-
reiken via de bouwweg op de krui-
sing Rijnlanderweg en Taurusave-
nue in Hoofddorp.

Plaatsing viaducten A4
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Muziek/Theater
Vrijdag 1 juni:
* Partynight in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u.
*Zaterdag 2 juni:
* Aalsmeerse band The Whatts na 
30 jaar terug in Oude Veiling, Markt-
straat. Start optreden rond 22u.
* Partynight in danscafé de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Concert Concertino’s met Duits 
Sinfonisches akkordeon orchester 
in Schouwburg Amstelveen v/a 20u.
Zondag 3 juni:
* Tachtig jaar cultuur in Oude Vei-
ling, Marktstraat met optredens van 
Boogie Boy Hein Meijer en Rem-
melt, Muus en Femke, 17-21.30u. 
Woensdag 6 juni:
* Bandjesavond t.g.v. 80 jaar RK-
DES in feesttent, Wim Kandreef, Ku-
delstaart v/a 20.30u. Met Red Mad-
dies, Got It en zanger Nick.
Vrijdag 8 juni:
* Seniorenmiddag t.g.v. 80 jaar RK-
DES in feesttent, Wim Kandreef. Met 
theatergroep Mooi Weer v/a 14u. 
Vanaf 20.30u. Aprèsski feestavond.
Zaterdag 9 juni:
* Feestavond t.g.v. 80 jaar RKDES 
met Django Wagner v/a 20.30 uur in 
feesttent, Wim Kandreef.

Exposities
Zaterdag 2 juni:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
2 en 3 juni:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Zaterdag en zondag 
12-17u. Van Cleeffkade 12a.
Zondag 3 juni:
* Tentoonstelling 100 jaar water-
sportvereniging Nieuwe Meer in 
watertoren, 16-17u. Ook 9, 10, 16 en 
17 juni van 14 tot 17u.
Tot en met 17 juni:
* Nieuwe expositie met Jànos De-
meter Lóránt uit Hongarije en Lous 
Stuijfzand in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. Op 
Kinderkunstzolder bloementekenin-
gen van schooljeugd.
2 en 3 juni:
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.

Diversen.
Vrijdag 1 juni:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 2 juni:
* Start viering 100 jaar Bloemenvei-
lingen Aalsmeer met Jan Leliveld en 
Con Amore in Crown Studio’s, Van 
Cleeffkade vanaf 14u. Aansluitend 
reünie vanaf 15u.
* Landelijke cactusdag bij Ubink, 
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
* Verkoop Israel producten in ‘t Ba-
ken, Sportlaan, 10-16u.
2 t/m 9 juni:
* Week van de Amateurkunst met 
diverse activiteiten. Onder andere 
etalagetentoonstelling in Zijdstraat.
Zondag 3 juni:
* Open dag waterskivereniging bij 

surfeiland Vrouwentroost, 12-16u.
3 t/m 10 juni:
* Feestweek Rijsenhout met diverse 
activiteiten en optredens voor jong 
en oud. Tent in Konnetlaantje.
Maandag 4 juni:
* Bespreking aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
4 tot en met 7 juni:
* Avondvierdaagse in Aalsmeer. 
Start alle dagen 18u. bij Atletiekver-
eniging in Sportlaan.
4, 5 en 6 juni:
* Presentaties Jos Brockhoff over 
100 jaar veilingen in Bloemenlust, 
The Beach, Oosteinderweg 247a. 
Maandag, dinsdag en woensdag 
vanaf 19.30u.
Dinsdag 5 juni:
* Open huis Open Hofkerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 10u.
* Talk of the Town in kader 100 jaar 
bloemenveilingen Aalsmeer in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Woensdag 6 juni:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Bilderdammerweg v/a 10u.
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
* Historische film over 100 jaar vei-
lingen in Oude Veiling v/a 20u.
6 en 7 juni:
* Films over oude tuinbouwbedrij-
ven in kader 100 jaar veilingen in 
Aalsmeer. Woensdag in Historische 
Tuin, donderdag in The Beach, Oos-
teinderweg 247a. Beide dagen aan-
vang 20u.
Donderdag 7 juni:
* Fietsmiddag OVAK. Start 13.30u. 
bij zwembad aan Dreef.
* Kienavond t.g.v. 80 jaar RKDES in 
kantine Wim Kandreef v/a 20u.
Zaterdag 9 juni:
* Laatste rondje, toerrit voor oldti-
mers. Start 10.30-11.30u. Konnet-
laantje. Retour rond 15u. Diverse 
activiteiten vanaf 13u.
* Autopuzzelrit en fietstocht t.g.v. 80 
jaar RKDES. Start 10-11u. terrein 
Wim Kandreef, Kudelstaart.
* Presentatie jubileumboek ‘t Boei-
ervolk van WV Nieuwe Meer in 
Boekhuis, Zijdstraat om 10.30u.
Zondag 10 juni:
* Familiedag jarige RKDES met di-
verse activiteiten en optreden Jan 
Leliveld in feesttent, Wim Kandreef 
van 13 tot 16.30u.
* Oldtimerrit Aalsmeer Roest Niet. 
Vertrek 9u. bij Beach, Oosteinder-
weg 247. Bezichtigen 14-19u. Met 
v/a 15u. optreden de Hucksters voor 
Chariot.

Vergaderingen
Donderdag 31 mei:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 7 juni:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
Roerdomplaan v/a 19.30u.
* Algemene ledenvergadering Flora 
Holland in veilinggebouw aan Leg-
meerdijk 313 v/a 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 59,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Klassieke gitaar
‘Valencia’

DIVERSE AANBIEDINGEN IN KADER  ‘WEEK VAN DE AMATEURKUNST’

€ 10,00

Blokfl uit ‘Yamaha’ 
slechts

Keyboard
‘Medeli’ MC-49 € 95,00

Drumstel compleet
(incl. kruk) ‘Stagg’ € 299,00

AGENDA

Thema: Verwondering
Gedichtentuin in september
Aalsmeer -  In september wordt het 
Boomkwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg omgetoverd in een prach-
tige plek voor de jaarlijkse gedich-
tentuin van Aalsmeer. De werkgroep 
Podiumkunst en Literatuur van KCA 
nodigt eenieder uit te dichten op het 
thema ‘verwondering’. De geselec-
teerde gedichten zullen op A3 for-
maat op standaards geplaatst wor-
den tijdens de eerste drie weekends 
van september (dus ook tijdens de 
kunstroute). Van de geplaatste ge-
dichten wordt een bundel gemaakt. 
Het thema is het onderwerp voor het 

gedicht,maar hoeft niet als titel te 
fungeren. Eigenlijk is het spannen-
der als de titel afwijkt en het thema 
blijkt uit de woorden, zinnen, ge-
dachten: Verwonder uzelf om over 
dit thema te dichten. 

Vanwege het formaat mogen de ge-
dichten niet langer zijn dan 14 re-
gels. De uiterste inleverdatum is 1 
augustus. Gedichten kunnen per 
email aangeleverd worden via: Ha-
remakerJCP@hetnet.nl of per post 
aan: Marijke Haremaker, Uranus-
straat 13, 1431 XH Aalsmeer.

Van 3 tot en met 10 juni
Feestweek Rijsenhout met 
heel veel activiteiten
Rijsenhout - In Rijsenhout wor-
den op dit moment de laatste punt-
jes op de i gezet voor een spette-
rende feestweek. Van zondag 3 tot 
en met zondag 10 juni wordt jong 
en oud vermaakt met verschillen-
de activiteiten.  De feestweek be-
gint zondag vanaf 10.00 uur met de 
jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst in 
de tent aan het Konnetlaantje. Daar-
na een gezellige ladiesmiddag met 
veel entertainment Tevens ook leu-
ke doe-dingen voor de kinderen. En 
de inmiddels 16e editie van de mo-
tortoerrit Rijsenhout start om 12.00 
uur vanaf dorpshuis De Reede. De 
finish is in de feesttent. Op maan-
dag 4 juni presenteert de organisa-
tie Rijsenhout got’s talent. Deze ta-
lentenjacht begint om 19.00 uur. De 
entree is gratis. Deze avond kun-
nen liefhebbers verder komen kla-
verjassen en domineren om het Rij-
senhoutse kampioenschap vanaf 
20.00 uur in De Reede. Dinsdag 5 
juni wordt vanaf 11.00 uur een ge-
zellige Seniorenmiddag georgani-
seerd en ‘s avonds wordt het dorps-
huis omgetoverd tot bridgeplek. Op-
geven voor de bridge-drive van te 
voren is noodzakelijk. Dit kan via 
www.feestweekrijsenhout.nl. In de 
feesttent kunnen bezoekers genie-
ten van  een spetterende bandjes-
avond met onder andere een optre-
den van de Hucksters. Het muziek-
feest begint om 20.30 uur en de toe-
gang is gratis. Woensdag 6 juni is 
gereserveerd voor de Rabo smurfen 
kindermiddag. Alles zal in het teken 
van de smurfen staan. De kinder-
middag begint om 13.30 uur. Entree 
gratis. ‘s Avonds volgt de Holland-
se avond met optredens van Djan-
go Wagner, Vinzzent (bekend van 
‘Dromendans’), en coverband Voluit. 
Start 20.30 uur. Entree 12.50 euro.
Op donderdag 7 juni staat de Wie-

lerronde Rijsenhout op het pro-
gramma. Het spektakel start met 
de dikke bandenrace om 15.15 uur,  
Vanaf 16.30 uur rijden de licentie-
houders en amateurs. Tevens wordt 
deze dag een gezellige braderie ge-
houden op de Werf vanaf 14.00 uur.  
De donderdag wordt afgesloten met 
een grootse Party Avond met onder 
andere de Party Animals en De Dis-
co Dance Express. Het feest begint 
om 20.30 uur en de entree bedraagt 
10 euro per persoon. Vrijdag 8 ju-
ni presenteert de organisatie ‘We 
are the future indoor’.Dit jaar met: 
Artistic Raw en Giann Marino Tent 
open 20.30 uur. In de voorverkoop 
bedraagt de entree 10 euro. Zater-
dag 9 juni staat in het teken van de 
auto en de voetbal met als start de 
oldtimerrit ‘Het laatste rondje’ vanaf 
10.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er auto 
wassen voor het goede doel, prijs-
vragen, presentatie van de garages 
uit Rijsenhout, autoruit repareren, 
skelterrace voor de jeugd, Levend 
tafelvoetbal, bijzondere auto’s, ter-
ras en eetgelegenheid, kofferbak-
verkoop en vrijmarkt, live muziek en 
nog veel meer. Entree gratis. Neder-
land speelt om 18.00 uur tegen De-
nemarken. Deze wedstrijd word live 
uitgezonden op groot scherm in de 
Feesttent . Entree gratis. De zater-
dag wordt afgesloten met feest-
avond de derde helft met optredens 
van Jan Leliveld, de Lawine Boys en 
de Zware Jongens. Start 20.00 uur, 
Entree 10 euro. Zondag 10 juni tot 
slot weer de actieve en gezellige fa-
miliedag. Met onder andere de zes-
kamp, terras en eetgelegenheid, 
sport en spel, pony rijden, en nog 
veel meer vermaak voor de kids en 
de rest van de familie. Let op: bekijk 
Rijsenhout vanaf grote hoogte. Voor 
meer informatie: www.feestweekrij-
senhout.nl.

80 Jaar RKDES in Kudelstaart
Bandjesavond met Red 
Maddies, Nick en Got It!
Kudelstaart - Woensdag 6 juni 
vanaf 20.30 uur wordt er in de feest-
week van Kudelstaart, ter ere van 
het 80-jarig bestaan van RKDES, in 
de feesttent aan de Wim Kandreef 
een bandjesavond georganiseerd. 
De toegang is gratis! Als eerste is 
het de beurt aan coverband The Red 
Maddies uit Aalsmeer. Zij zullen om 
20.45 uur het podium betreden. The 
Red Maddies is een zeskoppige for-
matie die bestaat uit het zangduo 
Madelon Jansen en Cees Kok, de 
gitaristen Nick Lommerse en Kevin 
Tak,, basgitarist Tobias Thuysman en 
drummer Kasper Zandvliet. Het re-
pertoire van de band bestaat vooral 
uit een brede selectie van moderne 
en klassieke pop/rock-covers van 
artiesten als Anouk, Kane, Led Zep-
pelin en vele anderen.  Om 21.30 uur 
zal zanger Nick zijn stem laten ho-
ren. Nick is net begonnen als zan-
ger, dus dit podium zal in zijn eigen 

Kudelstaart hopelijk vertrouwd aan-
voelen. Om 21.50 uur zal rockband 
Got It! Kudelstaart laten knallen. 
Ook deze band komt uit Aalsmeer 
en bestaat uit zangeres Marion 
Giesberts, bassist Bart Koster, de 
gitaristen Humphrey Teerlink en 
Leen Alderden en drummer Johan 
van der Neut. Got It! bestaat sinds 
2005 en heeft een stevige reputa-
tie als rockband. Streven naar per-
formance en een hoog spelniveau 
kenmerken deze bevlogen band. Als 
laatste zal om 22.30 uur DJ Meneer 
Marcel zijn mix ten gehore brengen. 
De stijl van de Kudelstaartse Me-
neer Marcel biedt de luisteraar een 
ultieme reis door de tijd: van house-
classics tot aan alternatieve techno, 
van electro tot aan deephouse. Jong 
en wat ouder publiek komt aan haar 
muzikale trekken met een optreden 
van Meneer Marcel. Iedere muziek-
liefhebber is van harte welkom.

The Whatts vrijdag, Hein Meijer zaterdag

Cultuurweekend met live 
muziek in Oude Veiling
Aalsmeer - Tachtig jaar cultuur 
in De Oude Veiling en dit jubile-
um wordt aanstaande zaterdag 2 
en zondag 3 juni met veel muziek 
gevierd. Op zaterdag presenteert 
de Oude Veiling de legendarische 
Aalsmeerse band The Whatts. Na 
dertig jaar weer in de spots. In 1982 
stonden gitarist André Alderden, 
bassist George van Es en drummer 
Peter Geleijn met The Whatts voor 
het laatst op het podium in de Ou-
de Veiling. In 1977 begon het drie-
tal een bandje dat na diverse wisse-
lingen in 1979 met de komst van su-
pertalent Luuk v/d Polder uitgroeide 
tot een ‘volwassen’ viermans rock & 
blues band met een eigen geluid. 
Het repertoire van The Whatts be-
stond voornamelijk uit eigen num-
mers, zowel Nederlands- als En-
gels-talig, supersnelle rock afge-
wisseld met stampende blues-klas-
siekers. Ook benieuwd naar The 
Whatts 2012? Kom dan zaterdag 
naar de Oude Veiling, het concert 
begint om 22.00 uur. Zondag 3 juni 
wordt het jubileumfeest vanaf 17.00 
uur verder gevierd. Tot 21.30 uur is 
er livemuziek met Little Boogie Boy 
Hein Meijer en Remmelt, Muus & 

Femke. Tijdens het festival zullen al-
lerlei overheerlijke hapjes verkrijg-
baar zijn. 

Remmelt, Muus en Femke
Hugo Remmelt, Thijs Muus en Fem-
ke Japing is een Haags trio en speelt 
al jaren de grotere singer- en song-
writers pop podia in en rond Ne-
derland. Hun vocalen zijn prachtig 
en de samenzang adembenemend. 
Naast veel eigen werk brengen 
Remmelt, Muus & Femke ook de 
mooiste vertolkingen van repertoi-
re van Neil Young en andere groot-
meesters in dit genre. Hein Little 
Boogie Boy Meijer werd geboren op 
29 september 1973. Buiten het feit 
dat zijn gitaarspel fris en energiek 
klinkt, is zijn stijl van spelen een na-
tuurgetrouwe mengeling van de ou-
de meesters. Zijn gitaarspel en zang 
klinkt doorleeft Naast Chicage-
blues beheerst Hein vele bluesstij-
len. Echter zijn roots liggen duidelijk 
in de Chicago-blues. Zijn timing en 
stijl van spelen onderscheidt hem 
van al zijn blanke leeftijdsgenoten. 
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om dit gratis cultuurweekend 
bij te komen wonen!

Play-in concert in burgerzaal
Muziekverenigingen in actie 
voor Week Amateur Kunst

DJ Henk en discoparty dit 
weekend in café de Praam
Aalsmeer - Vrijdag luilaknacht 
was het weer supergezellig met Dj 
Henk aan de knoppen in danscafé 
de Praam. Zaterdag veel mensen op 
het water en een leuk sfeertje in de 
kroeg met DJ René. Zondag eerste 
pinksterdag gingen de deuren van 
de Praam om 22.00 uur open met de 
Aalsmeerse DJ Jochem van Leeu-
wen. Het werd drukker en drukker, 
een super geslaagde pinkster flü-
gel pop. 
Deze week gaat de Praam zich op-
maken voor de komende EK Voet-
bal. De Praam wordt omgebouwd 
tot een heus stadium met twee gro-
te schermen en vier plasma televi-
sies. De toegang tijdens de wedstrij-
den is geheel gratis, maar wees wel 
op tijd, Oranje kleding is natuurlijk 
wel een beetje verplicht! Aanstaan-
de vrijdag 1 juni is het party time 
met DJ Henkie in de Praam en za-
terdagavond trakteert het café in de 
Zijdstraat op een gezellige en dans-

volle disco-avond. Beide avonden 
beginnen om 22.00 uur en zijn gra-
tis te bezoeken voor iedereen van-
af 18 jaar. Volgende week vrijdag 8 
juni presenteert de Praam weer de 
Captain Morgan party met als gas-
ten Captain Morgan en zijn Morga-
nettes. 

Bandjesavond 30 juni
Deze week start de voorverkoop 
voor de Bandjesavond op zaterdag 
30 juni. De prijzen van de consump-
ties zijn 2,50 euro per stuk. Een toe-
ganskaart kost 10 euro en hierbij 
worden vier consumpties gegeven. 
De toegang is dus eigenlijk gratis. 
De organisatie draagt zorg voor een 
afgeslotenen veilig Praamplein met 
EHBO-voorziening, twee podiums, 
toilet voorziening inclusief een in-
valide toilet, drie Aalsmeerse bands, 
één super top band uit het land en 
gezellige horeca aankleding. De 
bandjesavond begint om 20.00 uur.

Jaarmarkt in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 20 juni 
wordt in en rond het winkelcentrum 
de alom bekende jaarmarkt gehou-
den in Kudelstaart. In heel veel kra-
men worden allerlei spulletjes te 
koop aangeboden, van tassen en 
kleding, tot zonnebrillen en speel-
goed. Voor de jeugdige bezoekers 
staan spelletjes klaar en zij kunnen 

zich uitleven op een groot spring-
kussen. Op de jaarmarkt geven te-
vens diverse verenigingen uit de ge-
meente acte de presence. Sommi-
gen van hen geven ook demonstra-
ties. 
Het wordt een gezellig en gevari-
eerd gebeuren waar iedereen wel-
kom is tussen 14.00 en 21.00 uur. 
Wie ook een kraam wil bemannen 
of bevrouwen, heeft mazzel. Er zijn 
nog enkele kramen vrij. Aanmelden 
kan via 06-53451147.

Voor 100 jaar Bloemenveilingen
Jan Leliveld zing over 
Aalsmeer en bloemen
Aalsmeer - Zaterdag 2 juni zal 
Jan Leliveld een optreden verzor-
gen voor 100 jaar Bloemenveilin-
gen Aalsmeer in het Crown Thea-
ter aan de Van Cleeffkade. Jan zingt 
zowel de liedjes oud Aalsmeer, ge-
schreven en gecomponeerd door 
Klaas Tas, als nieuwe nummers over 
Aalsmeer geschreven door hem zelf. 
Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur 
wordt voor alle mensen, die op wel-
ke manier dan ook betrokken zijn 
geweest bij de ontwikkeling van 
Aalsmeer als bloemencentrum van 
de wereld, deze middag georgani-
seerd. Jan heeft een speciaal pro-

gramma samengesteld voor de-
ze gelegenheid. Behalve de lied-
jes over Aalsmeer zal Jan ook over 
bloemen gaan zingen. Twee eigen 
liedjes over bloemen die circa 6 jaar 
geleden door hem zijn uitgebracht 
toen hij zelf nog werkzaam was in 
de bloemen. 
Mannenkoor Con Amore zal twee 
series zingen van circa 10 minuten 
ook geheel in het teken van 100 jaar 
Bloemenveilingen Aalsmeer.  Er zijn 
rond de 800 plaatsen beschikbaar in 
dit prachtige theater van Aalsmeer. 
Er wordt gerekend op een goede 
opkomst.

Aalsmeer - De drie Aalsmeerse 
muziekverenigingen Sursum Cor-
da, Aalsmeers Harmonie en Flora 
slaan de handen in één om zaterdag 
9 juni een Play-In te organiseren in 
het kader van de week van de ama-
teurkunst (WAK). Veertig enthousi-
aste muzikanten, die elkaar pas za-
terdagmorgen ontmoeten, studeren 
onder de bezielende leiding van Lu-
cienne de Valk vier muziekstukken 
in. Deze muziekstukken worden ‘s 
middags omstreeks 16.00 uur in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
ten gehore gebracht. Zo kunnen 
bezoekers luisteren naar het eerste 
deel van Fiori Musicali geschreven 
door Rob Goorhuis ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van Flo-
ra, Robinson Crusoë van Bert Ap-
permont, Land of make Believe, een 
grote hit van de Amerikaanse bu-

gellist, componist en dirigent Chuck 
Mangione en Dances With Wolves.
De toegang tot dit concert is gra-
tis en organisatie hoopt veel muziek 
liefhebbers te mogen begroeten.
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Feestweek 80 jaar RKDES Kudelstaart

Seniorenmiddag met theater 
‘Aan de keukentafel’
Kudelstaart - Vrijdagmiddag 8 ju-
ni wordt in de feestweek van Ku-
delstaart, ter ere van het 80-jarig be-
staan van RKDES, in de feesttent 
aan de Wim Kandreef vanaf 14.00 
uur een seniorenmiddag georgani-
seerd. De entreeprijs bedraagt 5 eu-
ro en is inclusief een bakje koffie of 
thee. Theatergroep Mooi Weer pre-
senteert het toneelstuk ‘Aan de keu-
keltafel’. 

De voorstelling duurt twee keer drie 
kwartier. ‘Aan de keukentafel’ is 

een ouderwets gezellige voorstel-
ling over de goeie ouwe tijd. Wees 
welkom in de oude Hollandse keu-
ken, waar de keukenkast gevuld is 
met lekkernijen als stroopsoldaat-
jes, kaakjes van Verkade, ulevel-
len, Kwatta-repen en Buisman voor 
de koffie. In deze keuken pruttelt de 
koffie op het fornuis en staat de bor-
rel koud. Neem plaats aan de keu-
kentafel en geniet van de liedjes van 
toen. Want aan deze tafel wordt na-
tuurlijk vooral muziek geserveerd! 
Op het menu staan beroemde ver-

Bloemschikdemonstratie en 
workshoptoparrangeurs
Aalsmeer - Ook het Wellant Col-
lege MBO aan de Linnaeuslaan 
2 doet actief mee aan de feest-
week ‘100 jaar Bloemenveilingen 
Aalsmeer’. Op vrijdag 8 juni vindt 
er tussen 13.00 en 17.00 uur zowel 
een bloemschikdemonstratie als 
een bloemschikworkshop plaats. 
Aalsmeer is in de loop van de jaren 
in de bloemen mede bekend gewor-
den door vele arrangeurs van eigen 
bodem die nationaal en internatio-
naal naam gemaakt hebben. Een 
aantal van hen tonen in het Wellant 
College hun kunnen tijdens een de-
monstratie. Dat zijn Greet Oor, Jan 

van Veen, Nicky Markslag, Marloes 
Joore en Garry Scholten. De arran-
geurs leiden daarnaast een work-
shop, waarbij iedereen welkom is. 
De deelnamekosten bedragen 5 eu-
ro per persoon, en daarvoor mag het 
gemaakte arrangement mee naar 
huis worden genomen.

Sporten in The Beach
Andere opmerkelijke evenemen-
ten tijdens de bloemenfeestweek 
zijn sportactiviteiten in The Beach. 
Het idee erachter is dat diverse 
sportclubs in vroeger jaren gebruik 
maakten van de verschillende vei-

Kudelstaart knalt van 6 tot en met 10 juni

Feestweek jarig RKDES
Kudelstaart - In 2012 bestaat 
sportvereniging RKDES 80 jaar. Ui-
teraard is dit een reden voor een 
groot feest en dan ook een feest 
voor heel Kudelstaart en omstre-
ken. Van woensdag 6 tot en met 
zondag 10 juni staat Kudelstaart in 
het teken staan van deze feestweek 
met als motto ‘Kudelstaart knalt’. Er 
wordt een feesttent geplaatst op het 
grasveld aan de Wim Kandreef, te-
genover het sportcomplex van RK-
DES. Tijdens de vijf feestdagen in 
juni wordt een gevarieerd program-
ma aangeboden voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Er kunnen in de 
voorverkoop kaarten gekocht wor-
den bij Gall & Gall in het winkel-
centrum. De eerste feestdag staat 
in het teken van een sportinstuif 
voor de basisscholen in Kudelstaart. 
In samenwerking met de drie Ku-
delstaartse basisscholen, sportser-
vice Haarlemmermeer, GGD en de 
diverse sportverenigingen wordt op 
het sportpark aan de Wim Kandreef 
een sportief programma afgewerkt 
waarbij het thema ‘sport en gezond-
heid’ centraal staat. Op woensdag-
avond treden Aalsmeerse bandjes, 
een DJ en zelfs een eigen lid van 
RKDES op. 
Coverband The Red Maddies, DJ 
Meneer Marcel, zanger Nick en 
rockband Got It! gaan het podium 
van de feesttent betreden. Van 20.45 
tot 21.25 uur gaan de spots aan 
voor The Red Maddies, van 21.30 tot 
21.45 uur treedt zanger Nick op, van 
21.50 tot 22.30 uur is het rocktime 
met Got It en van 22.30 tot 23.00 uur 
is het de beurt aan DJ Meneer Mar-
cel. De toegang voor deze avond is 
gratis.

Kienen, feestavond en puzzelrit
Op donderdag 7 juni begint van-
af 20.00 uur het kienen. Er wor-
den acht ronden en één superron-
de gespeeld. De kosten voor acht 
ronden bedragen 15 euro (3 kaart-
jes). Kosten voor de superronde zijn 
5 euro per kaartje. Prijzen zijn een 
reischeque ter waarde van 400 eu-
ro (superronde), originele Neder-
lands Elftal shirts, relax tuinstoel, 
boodschappenkar, diner voor twee, 
fiets, barbecues en onder ande-
re een Blueray speler. Op vrijdag 
8 juni start de seniorenmiddag om 
14.00 uur. Theatergroep Mooi Weer 
brengt het toneelstuk ‘Aan de keu-
keltafel’. De voorstelling duurt twee 
keer drie kwartier.
De entreeprijs bedraagt 5 euro en 
is inclusief een bakje koffie of thee. 
Op vrijdagavond staat de eerste 
feestavond op het programma. De-
ze avond staat in het teken van de 
après ski (midden in de zomer). De 
après skihut met flügel on tour komt 
de avond vullen en tussendoor staat 
er een optreden gepland van De La-
wineboys. De après skihut feestma-
kers staan garant voor een spette-
rend feest. De tent gaat open om 
20.30 uur en rond 01.30 uur is het 
feest afgelopen. De entreeprijs be-
draagt 15 euro. Op zaterdag 9 ju-
ni is het tijd voor de autopuzzelrit. 
Maar ook aan de fietsliefhebbers is 
gedacht. 
Er zijn fietstochten via de bekende 
ANWB knooppunten uitgezet van 
25, 40 en 80 kilometer. De deelna-
me is gratis, al dient er wellicht wel 
een centje voor een veerpont of een 
bakje koffie onderweg betaald te 
worden. Ook deelname aan de au-

topuzzelrit is gratis. Er zal een tus-
senstop in een restaurant plaatsvin-
den. Zowel de fietstochten, als de 
autopuzzelrit brengt de deelnemers 
over prachtige wegen in de landelij-
ke provincies rond Kudelstaart. In-
schrijven voor de autopuzzelrit kan 
van 10.00 tot 11.00 uur in de feest-
tent. De prijsuitreiking van de au-
topuzzelrit zal ongeveer 16.30 uur 
plaatsvinden.

Voetbal en Live on Tour
En dan gaat de organisatie zich op-
maken voor het voetbal, want op 9 
juni speelt het Nederlands elftal zijn 
eerste wedstrijd op het EK in Po-
len tegen Denemarken. De wed-
strijd begint om 18.00 uur en is in 
de feesttent te zien op een groot 
scherm. Beleef het mee hoe de 
mannen van Bert van Marwijk zullen 
strijden voor ons vaderland. Aan-
sluitend aan het voetbal zal feest-
avond nummer twee losbarsten. 
Live on Tour zal de avond vullen en 
zo werkt het: U schrijft op een brief-
je welk nummer u wilt horen en de 
muzikanten spelen het. Van Jannes 
tot AC/DC en van U2 tot Doe Maar. 
Er is veel interactie met het publiek. 
Het speelplezier druipt van het po-
dium af en sleept het publiek mee. 
Sterker, als u wilt, mag u meespelen, 
meezingen, meedansen, meegenie-
ten van het licht van de spotlights: 
U bent het middelpunt! Tussen de 
acts van Live on Tour door zal nie-
mand minder dan Django Wagner 
optreden.
Django Wagner groeide op in een 
échte muzikale zigeuner familie. 
Het zingen zat hem al vroeg in het 
bloed. De debuutsingle ‘Kali’ groei-
de uit tot een grote hit en hier-
mee werd met Django Wagner een 
nieuw fenomeen geboren. De tent 
zal rond 02.00 uur sluiten. De en-
treeprijs bedraagt 17,50 euro. Domi-
nee Hans van Dalen en Pastor An-

nemiek Blonk zullen zondag 10 ju-
ni de oecumenische dienst bege-
leiden. Tevens zal er een gelegen-
heidskoor onder leiding van diri-
gente Irma Hogenboom-Zethof en 
het combo van Fiore de dienst bij-
staan. Tijdens de dienst zal een col-
lecte gehouden worden voor het 
fonds Gehandicaptensport. De oe-
cumenische dienst begint om 10.30 
uur en eindigt rond 12.00 uur.

Familiedag met Jan Leliveld
De feestweek wordt afgesloten met 
een familiedag. In samenwerking 
met Carnavalsvereniging De Pret-
peurders wordt deze dag georgani-
seerd. Er worden spellen gepresen-
teerd voor jong en oud van 13.00 tot 
16.30 uur. De feesttent zelf zal tot 
19.00 uur open blijven. Voor de aller-
jongsten is onder andere een draai-
molen en een springkussen aanwe-
zig, maar ook staat groot 4-op-een-
rij opgesteld. Kinderen kunnen door 
middel van een ‘strippenkaart’ de 
onderdelen aflopen. Voor de oude-
re jeugd zijn er onder andere hob-
belfietsen, een stormbaan en een 
levend tafelvoetbalspel. De Pret-
peurders zullen zeker eierengooi-
en organiseren en er is een moge-
lijkheid om Kudelstaarts kampioen 
ringsteken te worden. Om 16.00 uur 
is er een optreden van de Aalsmeer-
se zanger Jan Leliveld. Jan Leliveld 
blijft een zanger en entertainer in 
hart en nieren, met een breed, door 
de jaren opgebouwd, repertoire. 
Jan’s echte doorbraak kwam toen 
hij het nummer ‘Marianne’ uitbracht 
in het najaar van 2010. Inmiddels 
treedt Jan wekelijks op in het land 
en zijn optredens zijn telkens weer 
een feestelijke belevenis, waarbij 
covers en eigen repertoire elkaar op 
een gezellig manier zullen opvolgen. 
De toegang is gratis! Meer informa-
tie over de feestweek is te vinden op 
www.feestweekkudelstaart.nl.

Zakelijke coachings voor bands 
en muzikanten in N201
Aalsmeer - Door bezuinigingen in 
de culturele sector zal een hoop ver-
anderen in het podium circuit. Het 
zal moeilijker gaan worden voor 
bands om aan optredens te komen, 
niet alleen bij N201, maar bij ve-
le andere poppodia zal dit het ge-
val zijn. Bands moeten zelf meer 
moeite gaan doen om publiek bin-
nen te halen en zichzelf te verko-
pen en promoten bij podia en boe-
kingsbureaus. Maar hoe doe je dat? 
N201 voelt zich betrokken bij de lo-
kale bands en wil ze zo veel moge-
lijk helpen. Daarom heeft de N201 
iets nieuws te bieden: artiest en 
band coachings! De coachings wor-
den door Vincent Kruger gegeven 
in samenwerking met N201 en zijn 
bedoeld voor bands die de ambitie 
hebben om verder te komen en zich 
professioneel te gaan profileren. 
Vincent Kruger is gespecialiseerd 
in het geven van bandcoachings en 
daarnaast verantwoordelijk voor en 
betrokken bij het opzetten van fes-

tivals, podia en belangenorganisa-
ties. Ook heeft hij muziekmanage-
ment gedaan voor bands als Zuco 
103, New Cool Collective en Gio-
vanca en freelance actief met boe-
kingswerkzaamheden voor een 
breed scala aan opkomende arties-
ten. Op vrijdag 1 juni vindt een intro-
ductieavond plaats in de N201 aan 
de Zwarteweg. Hier wordt veel ver-
teld over de inhoud en de mogelijk-
heden van de artiestencoaching, die 
Vincent aanbiedt. Het belooft een 
leuke en interessante avond te wor-
den voor elke muzikant met ambi-
tie, dus zorg dat je er bij bent! Na af-
loop is de bar geopend zodat er nog 
gezellig nagetafeld kan worden. De 
avond begint om 20.00. Deelname 
aan de introductie avond kost € 7,50, 
inclusief koffie, thee en 1 consump-
tie. Het aantal plaatsen is beperkt, 
je kunt je van tevoren opgeven door 
een email te sturen met je naam en 
eventueel de naam van je band naar 
kim@n201.nl. 

Jubileum in teken oprichter Rebel
Crash-museum 25 jaar
Aalsmeerderbrug - De Stichting 
Crash ’40-’45 viert op 31 mei en 2 ju-
ni het 25 jarig bestaan. Het begon in 
1987 met onderzoek naar de crash 
van de Engelse Vickers Wellington 
PH-C die op 31 mei 1942 om 00.26 
uur neerkwam aan de Akerdijk in 
Badhoevedorp. De berging van dit 
vliegtuig, die werd uitgevoerd door 
Crash, vond plaats op 31 mei 1987. 
Het jubileumprogramma staat in het 
teken van die eerste berging en het 
werk van oprichter en eerste voorzit-
ter Henk Rebel.
De herinneringen aan de oorlog en 
de interesse om meer te weten te ko-
men over de lotgevallen van de be-
manning, bracht Henk Rebel, samen 
met een werkgroep, in beweging om 
de geschiedenis over de crash van 
de Wellington zowel figuurlijk als let-
terlijk boven de grond te halen. In de 
jaren na deze eerste berging was 31 
mei steeds het symbool voor de stap-
pen die toen zijn gezet om te komen 
tot een permanente expositie over de 
luchtoorlog boven de Randstad. Ook 
in de gedachten van Henk Rebel 
bleef die datum verbonden aan de 
start van wat nu de Stichting Crash 
Research in Aviation Society Holland 
’40-’45 en het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-‘45 zijn. Ten tijde 
van de ontwikkeling van een nieu-
we woonwijk in Badhoevedorp bij de 
crashlocatie van de Wellington PH-
C, nam Crash ’40-’45 het initiatief om 
in de Rozenstraat een monument op 
te richten voor de omgekomen be-
manning van de Wellington PH-C. 
Het was uiteraard geen toeval dat dit 
monument op 31 mei 1999 in de Ro-
zenstraat werd onthuld. Nu komt de 
datum 31 mei weer dichterbij en is 
het inmiddels 2012. Dat betekent dat 
de organisatie 25 jaar actief is en dat 
zal niet ongemerkt voorbij gaan. Eén 
van de programmaonderdelen is, de 
nieuwe onthulling van het monu-
ment voor de Vickers Wellington be-
manning in Badhoevedorp. Weer en 
wind hebben de afgelopen jaren hun 
tol geëist. Dat maakte renovatie van 
het monument met een nieuwe ge-
denksteen noodzakelijk. Om 12.26 
uur vindt een hernieuwde onthulling 
plaats van het Wellingtonmonument 
in de Rozenstraat in Badhoevedorp.

Boek- en filmpresentatie
Henk Rebel zal er helaas niet bij zijn. 
Hij overleed in februari 2008 maar 
zijn werk leeft voort in het museum. 
Het jubileum van Crash staat voor 
een groot deel in het teken van zijn 
werk. Een volledig vernieuwde uit-
gave van het door hem geschreven 
‘Een blaag in oorlogstijd’, zal worden 
gepresenteerd, alsmede een film die 
is samengesteld op basis van opna-
men die zijn gemaakt toen Henk Re-
bel in het museum een lezing hield 
voor schoolkinderen over hoe de fa-
milies Bogaard en Breijer hulp boden 
aan Joodse onderduikers. Het ver-
haal over deze lezing is legendarisch 
omdat de kinderen muisstil werden 
toen Henk deze lezing hield.
Op zaterdag 2 juni zal in het muse-
um met de bezoekers worden stilge-
staan bij het 25-jarig jubileum. Ook 
worden enkele speciale gasten uit 
binnen- en buitenland ontvangen. 
Dat zijn onder anderen nabestaan-
den van bemanningen van vliegtui-
gen. Zowel het boek als de dvd kun-
nen dan bekeken worden.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is gevestigd aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug. Het museum is geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Bespreking bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 4 juni is de 
bespreking van de onlangs gehouden 
schouw bij leden van aquariumver-
eniging Viva Aquaria. Dit is overigens 
geen wedstrijd wie het mooiste aquari-
um heeft, maar een kenner schrijft zijn 
bevinden op en de fotograaf maakt de 
mooiste plaatjes. Deze bevindingen 
gaan de leden bespreken. De hierdoor 
verkregen kennis kan vervolgens weer 
toegepast worden in het aquarium. 
De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hormeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Iedereen is van harte welkom. 
Wie meer wilt weten over Viva Aquaria 
kan contact opnemen met de heer C. 
Keim via 0297-343854. 

Aalsmeer - Dit jaar wordt door stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
voor de vijftiende keer de kunstroute 
georganiseerd. In aanloop naar het 
derde weekend van september zal 
de Nieuwe Meerbode aandacht be-
steden aan de kunstkeuze van aan-
tal ondernemers in Aalsmeer. Tij-
dens de kunstroute worden de geko-
zen kunstwerken tentoongesteld in 
de Oude Veiling in de Marktstraat 19.
Patrick Spaander, eigenaar van foto 
de Boer, leerde het vak van zijn va-
der Jaap, helaas begin 2011 overle-
den. “Wat ik van mijn vader geleerd 
heb is, dat een pasfoto perfect moet 
zijn. Iedere pasfoto is een klein por-
tretje. Fotografie heeft iets magisch. 
Lang niet iedereen voelt zich op zijn 
of haar gemak voor het oog van de 
camera. In het begin is iedereen een 
beetje zenuwachtig. Ik zie het als een 
uitdaging om mijn modellen op hun 
gemak te stellen. De mensen moeten 
zich veilig voelen. Al pratend en foto-
graferend ontstaat er een vertrouwen 
waarop je het moment bereikt dat je 
het karakter van de geportretteerde 
kunt vastleggen en weergeven. Om 
dat moment gaat het mij. En bij de 
een duurt dat langer dan bij de ander. 
Maar lukken doet het altijd.” Er wor-
den een aantal voorbeelden getoond 
die duidelijk maken wat fotograaf Pa-
trick Spaander bedoelt. De door hem 

gemaakte foto’s zijn stuk voor stuk 
eigentijdse, maar tegelijkertijd ook 
prachtige Rembrandteske foto’s. Het 
specifieke licht, zoals dat ook werd 
gebruikt door Nederlands meest be-
roemde schilder, valt strelend over het 
gezicht van de geportretteerde. Daar-
door krijgen de gelaatstrekken een 
structuur waarin emotie en karakter 
worden geaccentueerd, zoals dat al-
leen mogelijk is binnen de fotografie. 
“Dat maakt de fotografie ook zo inte-
ressant. Het is een heel mooi medium 
om emoties weer te geven. “

Rijk van der Sluis 
Zijn keuzefoto, geëxposeerd op 15 en 
16 september tijdens de kunstroute in 
de Oude Veiling, is het portret van Rijk 
van der Sluis. Een mooi geslaagde fo-
to, sterk in zijn diagonaal waardoor je 
als kijker naar de ogen, de ziel van de 
mens, toegetrokken wordt. Een por-
tret zonder enige afleiding, het is het 
gezicht pur sang. Ook in de fotografie 
telt de kunst van het weglaten. Bin-
nen de toonwaarden van zwart en wit 
tekenen zich de grijze lijnen af. Het 
levert een spannend totaalbeeld op. 
De foto is eind 2011 op verzoek van 
de fysiotherapeut Ben van der Sluis, 
de zoon van Rijk, gemaakt. “Ik wil-
de graag een mooi portret van mijn 
ouders hebben. Het resultaat is heel 
herkenbaar voor mij geworden.”

Veel veranderd
In de loop der tijd is er binnen de fo-
tografie veel veranderd. Niet alleen 
door de komst van de digitale camera. 

De keuze van... Patrick Spaander, fotograaf:

“Portret Rijk van der Sluis is 
mooi geslaagde foto”

Vroeger werden er nog van die prach-
tige statieportretten gemaakt. Samen 
met ouders of opa en oma op de fo-
to. Het komt steeds minder voor. “Wat 
ik nu vaak mee maak is, dat wanneer 
iemand is overleden en men een foto 
bij de kist wil zetten er eigenlijk geen 
mooie foto van die persoon bestaat. 
De mensen zijn vergeten hoe belang-
rijk het is voor nageslacht om een 
mooi portret van hun ouders of fami-
lie te hebben”, besluit Patrick.

Janna van Zon 

Met bloemenliedjes en film
Talk of the Town special 
over 100 jaar veilingen
Aalsmeer - Dinsdag 5 juni vindt 
in De Oude Veiling een bijzonde-
re avond plaats, in het teken van 
het eeuwfeest van het Aalsmeer-
se veilingwezen. Medewerking 
verleent het bekende Aalsmeer-
se smartlappenkoor ‘Denk om de 

buren’, dat onder leiding van diri-
gent Frans Koers toepasselijke lied-
jes zingt over bloemen. Ook worden 
filmbeelden uit 1923 vertoond, van 
pramen die van de Uiterweg naar 
de veiling in de Marktstraat ge-
boomd worden. Gastheer Theodo-

tolkers van het Nederlandse lied, zo-
als Willy Derby, De Ramblers, Jules 
de Corte, Conny Stuart, Wim Sonne-
veld, Frans Halsema, Ramses Shaffy 
en Jasperina de Jong. En meezingen 
mag! Ondertussen wordt ook bijge-
kletst over die goeie ouwe tijd. Over 
grappige nieuwsfeiten uit de krant 
van vroeger, over de bekende gezel-
schapsspelen en over de leukste ra-
dio- en televisieprogramma’s. Voor-
stellingen van Theatergroep Mooi 
Weer zijn gemaakt voor ouderen en 
bevatten nostalgische elementen 
die zorgen voor veel herkenning. In 
‘Aan de keukentafel’ wordt een le-
vendig gezelschapsspel in de vorm 
van een goeie-ouwe-tijd-quiz ge-
speeld. Wie vervoer nodig heeft, kan 
bellen met André van Hulsen via 06 - 
15095502 of mail naar andrevanhul-
sen@caiway.nl.0

re van Houten praat met twee vete-
ranen, Jaap van Andel en Dirk van 
Leeuwen, over het veilingwezen en 
houdt een verhaal over de beroem-
de schoolplaat uit 1929, geschil-
derd door Frits Rackwitsz. Van deze 
prachtige plaat waarop de CAV, de 
Westeinder, de watertoren, het Car-
melklooster en de tuinbouwschool 
voorkomen verschijnt binnen-
kort een Aalsmeerse ansichtkaart. 
De Talk of the Town special begint 
dinsdag 5 juni om 20.00 uur in de 
Oude Veiling in de Marktstraat. De 
toegang is gratis.

linghallen, die daarmee ook een be-
langrijke functie als gemeenschaps-
centrum hadden. 
Zo werd er in Bloemenlust ge-
handbald, geturnd en getafelten-
nist. Donderdagavond 7 juni orga-
niseert FIQAS Aalsmeer een beach-
handbaltoernooi. Aanvang 19.30 
uur. Vrijdagavond 8 juni tekent ATC 
Bloemenlust voor een tafeltennis-
toernooi, waaraan onder meer oud-
leden meedoen die vroeger in Bloe-
menlust hebben gespeeld. Diezelf-
de avond zijn er demonstraties tur-
nen en trampolinespringen, geor-
ganiseerd door Omnia 2000 en TVA. 
De aanvang van de sportactivitei-
ten op vrijdag zijn om 19.00 uur. Kijk 
voor het volledige, actuele program-
ma van de bloemenfeestweek op 
www.100jaarbloemenveilingenaals
meer.nl.

Naar de top van Alpe d’Huez
Aalsmeer - Zeven mannen en 
vrouwen, die verbonden zijn aan de 
vereniging voor christelijk onder-
wijs Quercus in Haarlemmermeer 
gaan op 6 en 7 juni de Franse Alpe 
d’Huez beklimmen. 
Dit in het kader van de landelij-
ke inzamelingsactie van het KWF. 
Het fonds gebruikt het ingezamel-
de geld van Alpe d’Huez niet alleen 
voor onderzoek naar bestrijding 
van kanker. Ze helpen ook men-

sen leren om te gaan met kanker 
in hun dagelijkse leven. Ook streeft 
het KWF er naar dat mensen niet 
maanden meer hoeven wachten op 
onderzoekuitslagen. 
De zeven deelnemers variëren in 
leeftijd van 14 tot 62 jaar. De oud-
ste deelnemer is Wim van Zwieten 
uit Kudelstaart. De dood in januari 
dit jaar van de schoondochter van 
een heel goede vriend, heeft Wim 
doen besluiten op de fiets te stap-

pen. Geen moment heeft hij ge-
twijfeld om de actie verder van de 
grond te trekken en daar hoort, zo 
vindt hij, zelf meefietsen bij! 

Het fietsteam hoopt in totaal 17.500 
euro op te halen. Het opgehaalde 
geld komt ook echt geheel ten goe-
de aan het werk van het Koninklijk 
Wilhelmina Fonds. De reiskosten, 
de overnachtingen en het eten be-
talen alle zeven uit eigen zak. 
De actie steunen? Ga naar www.
opgevenisgeenoptie.nl en zoek 
Quercus.
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“100 jaar Bloemenveilingen Aalsmeer” is een initiatief van KMTP Groei & Bloei afd. Aalsmeer 
en wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aalsmeers Mannenkoor Con Amore  |  Alfl ora  |  Avifl ora B.V.  |  Barendsen  |  Barnhoorn Flowers  |  Berghoef Accountants 
en Adviseurs  |  Bloomways Josef Danners B.V.  |  Breur Bloemenexport Aalsmeer  |  Burgers Carroserie B.V.  |  Chrysal 
International BV  |  Crown Theater Aalsmeer  |  De Gooijer International  |  De Wilgenhoek BV  |  Dillewijn  |  Drukkerij 
Cocu bv  |  Dutch Flower Group  |  Esmeralda Farms bv  |  Floralink BV   |  Florist Holland B.V.  Four Seasons Quality B.V.  |  
Gebr. Eveleens  |  Hanoff  Video  |  Hans Visser Bloemen BV  | Hans Visser Plantenexport BV  |  Hartelust  |  Hilverda Group  
|  Hukra BV  |  Installatietechniek Hans Stokkel B.V.  |  Jan Leliveld  |  Johan van Dijk BV  |  Jopex Aalsmeer BV  |  Logifl ora 
B.V.  |  LTO Glaskracht afd. Aalsmeer  | Mantel ERA Makelaardij  |  Multi Color Flowers  |  Nic C. Hofman  |  Parfum Flower 
Company BV  |  PdE Credit Management  |  Piet van Kampen  |  Probin  | Quattro Plant  |  Rabobank (hoofdsponsor)  |  
Rosalink BV  |  Seat Auto Maas  |  Total Copy Service  |  v.d. Hoven & de Mooij BV  |  Van der Laarse Makelaardij o.g.  |  Van 
Riemsdijk Reklame  |  vd Hoorn Floristik  |  VGB  |  Waterdrinker Aalsmeer BV  |  Welkoop  |  Wely Flor  |  Wittebol Wijn

 ZATERDAG 2 JUNI

Crown Theater 14.00 - 15.00  Opening met burgemeester Pieter Litjens, Jan Driesesen en 
Wim van Vliet en optredens van Con Amore en Jan Leliveld

 15.00 - 17.30 Reünie in The Big Apple. Rondleidingen door oude CAV met 
Hans Zomers, historische foto's en fi lm's over Corso, Vaktentoon-
stelling, VBA en de tuinbouwontwikkeling in Aalsmeer van 1900 
- 2000.  Gratis; vooraf aanmelden niet nodig.

Historische Tuin 13.30 - 16.30 Tentoonstelling 100 jaar Bloemenveilingen Aalsmeer (dagelijks)
De Oude Veiling 15.00 - 21.00 Expositie Trendontwikkeling & Fotografi e bloemen en planten 

Elize Eveleens (dagelijks)
 15.00 - 21.00 Fototentoonstelling CAV en De Oude Veiling (dagelijks; andere 

dagen v.a. 10.00 u) 
 17.00 - 23.00 80 jaar cultuur in De Oude Veiling, Festival (ook: zondag)
 18.00 - 21.00 Restaurant open met menu van vroeger (dagelijks)
The Beach  9.00 - 01.00  Historische foto's en fi lms over de Bloemenlust (dagelijks)
  Restaurant open met menu van vroeger (dagelijks)
Het Oude Raadhuis 14.00 - 17.00 Expositie kindertekeningen van deelnemers aan tekenwedstrijd 

"Het Bloemenfeest" (ook: zondag. donderdag, vrijdag) 
De Zotte Wilg 18.00 - 21.30 Restaurant open met menu van vroeger (dagelijks)

 ZONDAG 3 JUNI

Historische Tuin 13.00 Start Fietstocht langs De Oude Veiling, Historische Tuin, 
  Het Oude Raadhuis, The Beach (voorheen Bloemenlust) en 
  nà 15.30 uur de Watertoren 
De Oude Veiling 13.00 - 18.00 Rondleiding Veilinggebouw
Praamplein 16.00 Rondvaart Westeinderplassen. (Ook: dagelijks v.a. dinsdag 13.30, 

14.45 en 16.00 u) Aanmelden via www.westeinderrondvaart.nl

 MAANDAG 4 JUNI

Historische Tuin 9.30 Presentatie voor scholen over 100 jaar bloemenveilingen Aals-
meer met foto's en fi lms. Als afsluiting een veiling met wedstrijd 
wie de beste inkoper van de klas is. (Ook: diverse andere 
dagen) Aanmelden via htaalsmeer@planet.nl Eventueel te com-
bineren met Rondvaart Westeinderplassen 

 14.00 Presentatie 100 jaar bloemenveilingen Aalsmeer met oude foto's 
en fi lms. Bedoeld voor groepen ouderen. Als afsluiting zelf bloe-
men en planten kopen met de veilingklok uit Bloemenlust. (Ook: 
diverse andere dagen) Aanmelden via htaalsmeer@planet.nl. 
Op aanvraag te combineren met Rondvaart Westeinderplassen

 20.00 Filmavond en fotopresentatie met onbekende fi lms en foto's 
over de geschiedenis van de veiling. Na afl oop een echte veiling 
met de 82 jaar oude veilingklok uit Bloemenlust. Aanmelden via 
htaalsmeer@planet.nl

The Beach 19.30 - 22.00 Lezing/powerpoint presentatie door Jos Brockhoff  in de Veiling-
zaalover het ontstaan en de ontwikkeling van de bloemenveilin-
gen in Aalsmeer met onder meer het werkelijke verhaal achter de 
fusie van de C.A.V. en Bloemenlust. (Ook: dinsdag, woensdag) 
Aanmelden: lezingen@100jaarbloemenveilingenaalsmeer.nl

 DINSDAG 5 JUNI

Historische Tuin 20.00 Korte presentatie over 100 jaar veiling met aansluitend een 
gesprek met oud veilingmedewerkers en handelaren over de 
werkomstandigheden en belevenissen uit vroeger jaren. Ter af-
sluiting natuurlijk weer een veiling, om zelf het kopen te ervaren. 
Aanmelden via htaalsmeer@planet.nl 

De Oude Veiling 20.30 - 23.00 Talk of the Town - Theodore van Houten "100 Jaar Bloemenveilin-
gen Aalsmeer", met Jaap van Andel en Dirk Weening

The Beach 19.30 Aalsmeers Harmonie - Inloop repetitie. Zie voor informatie over 
Aalsmeers Harmonie www.aalsmeersharmonie.nl

 WOENSDAG 6 JUNI

Historische Tuin 19.30 Vertoning Oude Bedrijfsfi lms door de Aalsmeerse Smalfi lmclub 
met o.a. fi lms over Wed.P.Eveleens, Florist en Terra Nova

 DONDERDAG 7 JUNI

De Oude Veiling 20.30 - 23.30 Dansavond o.l.v. Robbert Tuinhof
The Beach 19.30 Beach Handbal toernooi m.m.v. FIQAS Aalsmeer
 19.30 Vertoning Oude Bedrijfsfi lms door de Aalsmeerse Smalfi lmclub 

met o.a. fi lms over Klaas Visser, Van Staaveren en Van Maanen en 
Mantel

 VRIJDAG 8 JUNI

De Oude Veiling 17.00 - 20.00 Netwerkborrel 100 Jaar Bloemenveilingen Aalsmeer
The Beach 19.00  Tafeltennistoernooi van ATC met een aantal oud leden die 

vroeger in Bloemenlust hebben gespeeld
 19.00 Demonstraties van OMNIA en TVA met Turnen en Trampoline-

springen
Wellant College 13.00 - 17.00 Demonstratie en Workshops bloemschikken o.l.v. bloemenarran-

geurs Greet Oor, Jan van Veen, Nicky Markslag, Marloes Joore en 
Garry Scholten. U neemt uw eigen creatie mee naar huis, voor de 
deelnamekosten (€ 5)

Het Oude Raadhuis 16.00 Prijsuitreiking tekenwedstrijd "Het Bloemenfeest" voor kinderen  
door wethouder Gertjan van der Hoeven

Het volledige programma is te vinden op  www.100jaarbloemenveilingenaalsmeer.nl Let op: sommige 
evenementen en activiteiten worden vaker gehouden; dat staat aangegeven bij de eerste keer dat ze plaatsvinden.

100
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100100jaar
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Gezamenlijk concert 2 juni
Internationale ontmoeting 
twee accordeonorkesten
Aalsmeer - Het Amstelveense Con-
certina’s is enige tijd geleden bena-
derd door het Sinfonisches Akkor-
deonorchester Unterfranken uit 
Duitsland, een veel gevraagd ac-
cordeonorkest in Würzberg en om-
geving. Voor een internationale mu-
zikale samenwerking met een Ne-
derlands orkest is de Concerti-
na’s gevraagd. Het accordeonor-
kest uit Aalsmeer en Amstelveen 
heeft daar enthousiast op gerea-
geerd. Van 1 tot en met 3 juni wordt 
het Duitse orkest door de Concer-
tina’s welkom geheten. Op zater-
dagavond 2 juni wordt vanaf 20.00 
uur een gezamenlijk concert gege-
ven in de kleine zaal van Schouw-
burg Amstelveen. Voor dit bijzonde-

re concert zijn kaarten te koop bij de 
kassa van de schouwburg. Voor de 
pauze brengt Concertina’s A-orkest, 
met medewerking van het Amstel-
veense AdHoc-koor, een gevarieerd 
programma. Zowel orkest als koor 
staan onder leiding van dirigent El-
ly Meekel. Na de pauze treedt het 
Sinfonisches Akkordeonorchester 
Unterfranken onder leiding van di-
rigent Hauke Seifert voor het voet-
licht. Beide formaties spelen mu-
ziekstukken uit het genre licht klas-
sieke- en hogere amusementsmu-
ziek. De twee orkesten zullen geza-
menlijk de avond afsluiten. Voor na-
dere informatie over dit concert kan 
gebeld worden naar 020-6411226 of 
0297-567362.

KMTP en 100 jaar bloemenveiling
Vertoning oude bedrijfsfilms
Aalsmeer - In het kader van de 
viering van 100 jaar bloemenvei-
ling in Aalsmeer organiseert de Ko-
ninklijke Maatschappij Tuinbouw 
en Plantkunde op twee avonden 
een videofilmvoorstelling. Op de-
ze avonden worden de bewoners 
van Aalsmeer en omstreken in de 
gelegenheid gesteld om een ou-
de bedrijfsfilms te zien. Een aantal 
van deze films gaat over bedrijven 
die nu niet meer bestaan. Veel van 
deze handelskwekers en expor-
teurs hebben grote invloed gehad 
op het bloemenveilen in Aalsmeer. 
Op woensdagavond 6 juni worden 
in de veilingtribune van de Histo-
rische bedrijfsfilms vertoond van 
de Wed. P. Eveleens, Terra Nova en 
de Florist. Op donderdagavond 7 
juni worden in de Beach (het ou-

de Bloemenlust aan de Oostein-
derweg) op de rozentribune be-
drijfsfilms vertoond over Klaas Vis-
ser, Manen en Mantel en Van Staa-
veren.; Bij voldoende belangstel-
ling kan op beide avonden als vier-
de film‘De ontwikkeling van de 
tuinbouw in de laatste 100 jaar in 
Aalsmeer’ ook bekeken worden. 
Vooral voor oud medewerkers van 
deze bedrijven is er wellicht een 
punt van herkenning bij het bekij-
ken van deze videofilms. Ton Offer-
man heeft er voor gezorgd dat een 
aantal van deze oude bedrijfsfilms 
nu vertoond kan worden. De pro-
jectie van de videofilms is voor bei-
de avonden in handen van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer. De aan-
vang is op beide avonden om 20.00 
uur en de toegang is gratis.

Burgemeester Litjens opende 
expositie 100 jaar veilingen
Aalsmeer - Woensdag 30 mei heeft 
burgemeester Pieter Litjens de foto-
expositie over honderd jaar veilin-
gen in Aalsmeer geopend. De ten-
toonstelling bestaat uit 17 grote pa-
nelen met in totaal 34 foto’s. Die fo-
to’s schetsen met hun bijbehoren-
de verhalen niet alleen een chrono-
logisch beeld van een eeuw bloe-
menhandel in Aalsmeer, maar be-
lichten ook diverse aspecten van de 
hele bloemenketen in Aalsmeer. Als 
dank voor de opening kreeg bur-
gemeester Litjens het eerste exem-
plaar overhandigd van een foto-
boek over een eeuw veilingen in 
Aalsmeer. Hij kreeg dat uit handen 
van Hans Alderden (vicevoorzit-
ter van Oud Aalsmeer) en Cees van 
Dam (tuinchef van de Historische 
Tuin). Deze twee auteurs stelden te-
vens de tentoonstelling samen.

Tentoonstelling
De 34 grote foto’s in de expositie 
zijn slechts een klein deel van de 
150 foto’s in het boek. Zowel het 
boek als de tentoonstelling zijn het 
gevolg van een samenwerkingsver-
band tussen de twee stichtingen 
Oud Aalsmeer en Historische Tuin. 
De tentoonstelling begint in het His-
torisch Centrum Aalsmeer (de stal 
van Dahlia Maarse) en eindigt in 
de corridor van de Historische Tuin. 
Via een aanloop naar het veilingwe-

zen, de eerste houten gebouwen en 
nieuwbouw in de jaren 20, gevolgd 
door verbouw in de jaren 30 wordt 
de vooroorlogse periode afgeslo-
ten door panelen over aanvoer en 
afvoer en bedrijvigheid in de veilin-
gen. Na de oorlog worden CAV en 
Bloemenlust verder apart in beeld 
gebracht. Uiteraard sluit de exposi-
tie fa met de komst van de VBA en 
met Flora Holland.
In de Historische Tuin wordt ook op 
andere wijze nog aandacht besteed 
aan een eeuw veilen. Centraal staat 
de veilingzaal met de historische 
(nog steeds werkende) veilingklok 
van Bloemenlust. 

Veilingboek
Het fotoboek over de eeuw vei-
lingen volgt in grote lijnen dezelf-
de indeling als de tentoonstelling. 
Voorintekenaars op het boek kun-
nen de door hen bestelde exempla-
ren tegen betaling van twintig eu-
ro per boek zaterdag 2 juni tussen 
10.00 en 16.00 uur komen afhalen 
in de Historische Tuin. Dat betekent 
voor de tijdige intekenaars die op de 
lijst staan een korting van 2,50 eu-
ro op de winkelprijs van 22.50. Van-
af maandag 4 juni is het boek ver-
krijgbaar in de locale boekhandels. 
Het veilingboek is het tiende deel in 
de Historische Reeks Aalsmeer van 
de stichting Oud Aalsmeer.

Nieuw NME aanbod scholen
Aalsmeer - De inschrijving voor 
het aanbod van natuur- en milieu-
educatie (NME) voor het schooljaar 
2012-2013 start 4 juni. Leerkrach-
ten van alle basisscholen in de re-
gio Amstelland en Meerlanden kun-
nen inschrijven op een aantrekke-
lijk aanbod van leskisten, lessen en 
projecten. 

Het doel van NME is om bewoners, 
vooral jongeren, bewust te maken 
van de waarde van de natuur en het 
milieu voor het heden en de toe-
komst. Bewustwording draagt bij 
aan een meer verantwoord han-
delen. Ook dit jaar is er naast be-
staand ook weer nieuw aanbod, zo-
als vier nieuwe leskisten over riole-
ring met uitdagende titels als: ‘Waar 
ga je heen, Drol?’ voor groep 1/2, 
‘Het buizenvraagstuk’ voor groep 
7/8 en verder ‘Planet me’, een gra-
tis project over klimaatverandering 
voor groep 5/6 en 7/8. De scholen 

kunnen zich tot en met 29 juni in-
schrijven via de regionale website 
www.natuurmilieuweb.nl Om het de 
scholen nog wat makkelijker te ma-
ken bij het kiezen, is het aanbod ook 
op een overzichtelijke poster gezet. 
Deze poster is half mei per post aan 
de scholen toegestuurd. 

De door de scholen gekozen les-
kisten worden gratis bij de scho-
len afgeleverd en na de uitleenpe-
riode weer opgehaald. Voor iede-
re inschrijving wordt een reserve-
ringsvergoeding gevraagd. Met de-
ze inkomsten wordt de kwaliteit van 
het regionale NME-aanbod op het 
huidige hoge peil gehouden. In de 
regio Amstelland en Meerlanden 
wordt op het gebied van milieu sa-
mengewerkt. Samen staan de ge-
meentes sterker en samenwerking 
helpt ook om middelen efficiënt in te 
zetten. De regionale NME samen-
werking is daar een onderdeel van. 

Slechtvalkjong heet Retine!
Aalsmeer - Het duurt niet lang 
meer of de jonge Slechtvalk gaat 
uitvliegen. De nieuwste, gevleugel-
de inwoonster zit steeds vaker bui-
ten de nestkast. Leden van de werk-
groep Slechtvalk Aalsmeer denken 
zelfs dat het meisje dit weekend 
voor iedereen te bewonderen is op 
de aanvliegplank waar ze haar eer-
ste vliegoefeningen zal laten zien. 
Als het Slechtvalkje dan uiteindelijk 
de grote sprong waagt, kan gezegd 
worden: Kijk, daar vliegt Retine. De 
oproep twee weken geleden van de 
werkgroep Slechtvalk Aalsmeer om 
de vogel een naam te geven, lever-
de enkele leuke ideeën op. Een stak 
hier met kop en schouders boven 
uit, zo vond het bestuur. De stem-
ming was unaniem om de slecht-
valk Retine te noemen. De naam is 
het eerste woord van de Aalsmeer-
se spreuk: Retine Quod Habes (be-
houdt wat ge hebt). Bedenker Eddie 
Mantel lichtte de naam als volgt toe: 

“We staan allemaal voor het ‘be-
houd’ van de slechtvalken en daar-
bij klinkt de naam echt vrouwelijk.” 
Voorzitter Herman Scholten van de 
stichting: “De naam heeft iets vor-
stelijks, wat natuurlijk goed past bij 
zo’n prachtige vogel.” Bij een win-
naar hoort natuurlijk ook een prijs. 
“De stichting WSA zit echter wat 
krap bij kas en eigenlijk weten we 
ook niet wat een passende prijs 
zou zijn. We hebben daarom geko-
zen voor een prijs in de vorm van 
een ‘excursie’, die wij kunnen ver-
zorgen. Wij nodigen de heer Mantal 
uit om volgend jaar met maximaal 
twee personen aanwezig te zijn bij 
het ringen van de jonge Slechtval-
ken. Voor het gemak gaan we er-
van uit dat ons broedpaar ook vol-
gend jaar met succes in de water-
toren zal broeden”, aldus Herman. 
Een prijs dus waar op gewacht moet 
worden, maar die het wachten meer 
dan waard is!

2012: Het jaar van de Bij!
Deze zondag open dag bij 
imkervereniging Amstelland
Amstelveen - In heel Nederlander 
wordt op veel verschillende manie-
ren aandacht gevraagd en besteed 
aan het jaar van de bij in 2012. In 
Amstelland worden bijen in de spots 
gezet door de Imkervereniging Am-
stelland, een vereniging van zo’n 90 
imkers uit de buurt. De vereniging 
heeft haar eigen locatie in Amstel-
veen waar een tuin, bijenstal, ge-
bouw en verkooppunt van imkerma-
terialen te vinden zijn. Ook worden 
cursussen georganiseerd. Dit voor-
jaar is bijvoorbeeld een cursus ‘Bij-
enteelt voor Beginners’ gestart met 
20 deelnemers. Bij voldoende be-
langstelling wordt in 2013 weer zo’n 
cursus georganiseerd; belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden! In 
het kader van de zesde Amstelland-
dag houdt de Imkervereniging Am-

stelland op zondag 3 juni van 11.00 
tot 16.00 uur een open dag. Een be-
zoek aan het bijenpark aan Langs de 
Akker 1 te Amstelveen (bij Emergo-
hal) is voor jong en oud meer dan 
de moeite waard. Er wordt honing 
geslingerd en verkocht. Daarnaast 
kunnen ook andere bijenproducten 
aangeschaft worden. Bijen kunnen 
worden bekeken (achter glas en vrij 
rondvliegend) en er staan rondlei-
dingen door de tuin en langs de bij-
enstal op het programma met uitleg 
over het bijenhouden door enthou-
siaste leden. In het gebouw wordt 
doorlopend een informatie film ver-
toond. Uiteraard kan genoten wor-
den van een hapje en een drank-
je. Voor creatieve kinderen staat de 
kleur- en knutseltafel klaar. Meer 
informatie: www.nbvamstelland.nl. 

Zondag 3 opening door ds. Graafland

Metamorfose van Oosterkerk
Aalsmeer - Wie de nieuw verbouw-
de Oosterkerk aan de Oosteinder-
weg binnenkomt voelt onmiddellijk 
een warme geborgenheid. De een-
voud van kleur, vorm, materiaal en 
constructie, is op een ingenieus wij-
ze met elkaar verbonden en werkt 
louterend. Binnenkomend door een 
stenen poort, verwijzend naar de 
klaagmuur van Jeruzalem, wordt de 
bezoeker zich sterk gewaar van de 
verbondenheid tussen het geloof 
en samenzijn. Het stilistische kruis 
op de achterwand heeft zoveel zeg-
gingskracht dat het de ware liefde 
lijkt uit te stralen.

Lang gekoesterde droom 
Precies een half jaar na de start van 
de verbouwing wordt de Oosterkerk 
zondag 3 juni om 9.45 uur door do-
minee Graafland feestelijk geopend. 
Hij zal ongetwijfeld een prachtige 
preek hebben bedacht. Voor hem en 
zijn kerkgemeente zal zijn aanwe-
zigheid een dubbele betekenis heb-
ben. De wens om te gaan verbou-
wen was er allang, het geld, door 
de kerkgemeenschap bij elkaar ge-
spaard kwam rond, de bouwteke-
ningen werden goedgekeurd en 
ook de kerkgemeenschap kon zich 
vinden in de plannen. De kerken-
raad zag dat een lang gekoester-
de droom zou worden verwezen-
lijkt. Hun Oosterkerk zou een kerk 
worden die meegaat met de tijd, ge-
richt op de toekomst. Aan Rob van 
Leeuwen, kerkrentmeester, werd 
gevraagd of hij de bouwplannen 
kon realiseren. Als aannemer heeft 
hij de juiste ervaring. Samen met 
Bert van Elswijk bedacht hij een ge-
durfde en ingrijpende verandering 
waardoor de kerk een totaal ander 
aanzien kreeg. Mede door stylis-
te Nadia Eigenhuis en interieuront-
werpster Tilly Graafland is de sfeer 
van de jaren zeventig totaal verdwe-
nen. “Wij hopen met de ingevoer-
de modernisering meer diensten te 
kunnen gaan houden die passen in 
deze tijd. Vooral aan de akoestiek 
is veel aandacht besteed. Voor ko-
ren en bands was het geen pretti-
ge kerk om te zingen en te musice-
ren. En er wordt in deze kerk juist 
veel gezongen en gespeeld. Door 
middel van de toegepaste materia-
len is het geluid in de kerk optimaal 

geworden. Wij hebben dat laten uit-
zoeken door een erkend bureau”, 
vertelt Rob van Leeuwen. Het beeld 
van de beamer, de geluidsinstallatie 
en video-opname, (bedoelt voor ge-
lovigen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen, maar op deze ma-
nier toch thuis via dvd of internet de 
dienst kunnen volgen) is enorm ver-
beterd. De verlichting voldoet aan 
de meest moderne eisen. Het in-
tredende licht wordt mooi gefilterd 
door speciaal doek dat ook gebruikt 
is om de scheiding tussen gardero-
be en kerkzaal aan te brengen. 
Alle spots, de indirecte verlichting 
en de door Nadia en Tilly ontwor-
pen RVS kroonluchters zijn voorzien 
van milieuvriendelijke ledlampen. 
De draagkolommen, die de kerk-
zaal verdeelden, zijn door middel 
van een verborgen staalconstruc-
tie verdwenen. De daardoor gecre-
eerde ruimte biedt een strak maar 
vriendelijk aanzien. Een mooi model, 
prettig zittende stoel heeft de ban-
ken vervangen. De ronde vormen 
die de kerk tot een ‘thuis’ voelende 
ruimte maken, zijn tot in de klein-
ste details doorgevoerd. De nieu-
we PVC vloer heeft nu vloerverwar-
ming, zodat de temperatuur in de 
kerk heel prettig is. Ook het kerk-
orgel heeft een nieuw kleur gekre-
gen. Mede door het toepassen van 
wengé hout, dat een mooie warme 
tint heeft, evenals het RVS staal te-
rug te vinden is in de preekstoel, de 
avondmaaltafel,de lessenaar en het 
doopfond krijgt het sobere aanzien 
van het orgel iets majestueus. Van 
Leeuwen en van Elswijk en alle me-
dewerkers zijn er na een half jaar 
van heel hard werken in geslaagd 
om van de Oosterkerk een ‘open ar-
men’ kerk voor jong en oud te ma-
ken.

Feestelijke opening
Zondag 3 juni begint de dienst ge-
houden door dominee Graafland om 
9.45 uur. Daarna is er koffie en van 
12.30 tot 15.00 uur wordt voor alle 
nieuwsgierigen en geïnteresseer-
den open huis gehouden. “Wij ma-
ken er met elkaar een hele feestelij-
ke dag van”, lacht een zeer tevreden 
Rob van Leeuwen. 

Janna van Zon

Braderie terug van weggeweest!
Wielerronde Rijsenhout 
kent sterke bezetting
Rijsenhout - Net als in voorgaan-
de jaren het geval was wordt in de 
Feestweek van Rijsenhout ook de 
Wielerronde van Rijsenhout gehou-
den en dat is dit jaar op donders-
dag 7 juni aanstaande het geval. 
Het organiserend comité bestaan-
de uit Willem van Dongen, Okker 
de Kok, Dirk Maarssen en Adriaan 
Spaargaren, heeft in overleg met 
de KNWU en de wielrenvereniging 
HSC De Bataaf ook dit jaar de ca-
tegorie Nieuwelingen meisjes/juni-
oren vrouwen weten toe te voegen 
aan het toch al zo volle programma. 

Het comité verdient overigens een 
bijzonder groot applaus want in on-
derling overleg met de feestweek-
commisie en de buurtvereniging 
was de organisatie vorig jaar er al 
in geslaagd de horecavoorziening 
ter hoogte van De Werf in oude 
glorie te herstellen zodat de bezoe-
kers vanaf 17.00 uur op hun wen-
ken werden bediend met betrek-
king tot een natje en een droogje. 
Dit jaar is men er overigens in ge-
slaagd ook de braderie weer te la-
ten herleven vanaf 14.00 uur. Dit op 
veler verzoek en dat is dus gelukt. 
Ook nu weer verliep de samenwer-

king met de scholen voorbeeldig 
en dat betekent dat ook de traditio-
nele Rabobank Dikke Banden Race 
weer in het programma is opgeno-
men. Hierbij een overzicht.

Dikke Bandenbrace
De Rabobank Dikke Banden Race 
voor de jeugd tot 16 jaar begint 
om 15.15 uur en ook dit jaar zijn er 
weer drie leeftijdsklassen voor jon-
gens en meisjes apart. Zij rijden op 
hun eigen fietsen en de organisatie 
zorgt er voor dat er valhelmen en 
rugnummers zijn en voor de ogen 
van vele ouders, verzorgers en 
grootouders, ooms en tantes trap-
pen de jongens en meisjes zich de 
longen uit het lijf en de enigszins 
“verhitte koppies” geven aan dat 
alles, maar dan ook alles wordt ge-
geven. Afzien met een hoofdletter 
A. Aan het einde volgt de huldiging 
met de bijbehorende bekers, bloe-
men en als het en beetje meezit de 
overwinningskus maar dat laatste 
is geen vast gegeven. 

Nieuwelingen en Junioren
Om 16.30 uur zal het startschot 
voor de Nieuwelingen meisjes en 
Junioren vrouwen klinken. Zij zul-

len proberen de 40 kilometer op 
het snelle parkoers Verremeer, 
Drakenstraat, Blauwe Beugel-
straat, Boeierstraat met een leng-
te van 1.240 meter zo snel mogelijk 
te ronden en voor veel deelneem-
sters geldt dat zij in de voorgaan-
de jaren al kennis hebben gemaakt 
met deze omgeving. Dat geldt ze-
ker voor de winnares van vorig jaar, 
Riejanne Markus uit Amstelveen 
maar zij zal ook dit jaar moeten af-
rekenen met Kirsten Coppens uit 
Noordhoek. Voorzitter Willem van 
Dongen (hij nam in het verleden na 
een belofte aan wijlen Teun de Vos 
het stokje over) verheugt zich nu al 
op de huldiging en het ziet er naar 
uit dat het deelnemersveld dit jaar 
weer uitgebreider zal zijn als vorig 
jaar en dat is een prettig gegeven.

Sportklasse
De strijd in de Sportklasse (voor-
heen Amateurs B) zal ook nu weer 
ongemeen fel zijn en de belang-
stelling bij deze categorie is weer 
erg groot. Zij gaan om 18.00 uur 
van start van hun 40 kilometer en 
evenals vorig jaar zal gebruik wor-
den gemakt van chipmeting. Iede-
re fietsende licentiehouder (met 
uitzondering van fietscrossers en 
jeugd mountainbikers) is verplicht 
een chip op zijn of haar fiets te be-
vestigen op de voorvork. Uiteraard 
is er ook weer apparatuur beschik-
baar om voor registratie te zor-
gen. Een prognose loslaten in de-
ze categorie is heel moeilijk maar 

Hans van Eijk uit Nieuw-Vennep 
(hij won vorig jaar), Jasper van Tol 
uit Rijsenhout, Marcel Hoffman uit 
Hoofddorp en René Kaslander uit 
Kudelstaart maken zeker kans op 
de overwinningskussen die ook dit 
jaar worden uitgedeeld door ron-
demiss Roxan Spaargaren. 

Amateurs, Elite en Beloften
De Elite en Belofte renners gaan 
om 19.15 uur van start voor hun af-
stand van 80 kilometer en dit be-
tekent dat er 65 rondjes gereden 
dienen te worden en ook dit jaar is 
het startveld groot met tal van fa-
vorieten. Natuurlijk nationaal kam-
pioen Dennis Smit uit Zwanenburg, 
maar ook de winnaar van vorig 
jaar Koos-Jeroen Kers uit Amstel-
veen zal zich laten gelden en bij-
zonder nieuwsgierig zijn we naar 
de verrichtingen van Tim Veldt. 
Op de baan zeer talentvol en hoe 
gaat hij zich in Rijsenhout manifes-
teren. Ronald Roos uit Merksplas 
zorgt voor een internationaal tintje 
en hij zal niet de enige zijn. Ook in 
deze categorie is de belangstelling 
groot. Dus een groot deelnemers-
veld staat bij voorbaat vast. 

Om alles goed en veilig te kun-
nen organiseren wordt ook dit jaar 
weer verzocht het parkoers vrij te 
houden en de auto elders te par-
keren. Het parkoers wordt om cir-
ca 14.30 uur afgesloten en zal om-
streeks 21.30 uur weer worden vrij-
gegeven. 

Met OVAK naar Floriade
Aalsmeer - Op dinsdag 26 juni or-
ganiseert de reiscommissie van de 
OVAK voor haar leden een dagtrip 
naar de Floriade in Venlo. 

Het vertrek is ‘s morgen om 7.45 uur 
vanaf het parkeerterrein van zwem-
bad de Waterlelie aan de Dreef. Op 
de heenweg wordt een koffiestop 
gemaakt in Vierlingsbeek. Rond 
11.00 uur is de aankomst gepland 
bij de Floriade. De bus zet het ge-
zelschap vlak voor de ingang af. De 
deelnemers ontvangen een entree-

bewijs inclusief gebruik kabelbaan 
en bezoeken op eigen gelegenheid 
de Floriade. Het vertrek is om 17.00 
uur met onderweg een stop in het 
plaatsje Zeeland bij Uden, voor een 
drie-gangen diner. De thuiskomst is 
ongeveer 21.30 uur. Inmiddels zijn 
er ruim meer aanmeldingen binnen 
voor één bus. Dus is het streven ook 
de tweede bus vol te krijgen. 

U kunt zich nog opgeven. Voor in-
formatie kunt u terecht bij Wim Vee-
lenturf, tel. 0297- 329359.
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Tentoonstelling in watertoren
Watersportvereniging Nieuwe 
Meer honderd jaar
Aalsmeer - Op 10 mei vierde Wa-
tersportvereniging Nieuwe Meer 
haar honderdste verjaardag. Zij is 
hiermee de oudste watersportver-
eniging aan de Westeinderplassen. 
Ter gelegenheid van dit lustrum 
wordt een speciale tentoonstelling, 
genaamd ‘Schuitje varen’, in de wa-
tertoren gehouden. Tevens ver-
schijnt een jubileumboek ’t Boeier-
volk met daarin het reilen en zeilen 
van de vereniging en haar 100-jari-
ge historie. Het jubileumboek is ge-
lardeerd met verhalen en anekdo-
tes en is rijk geïllustreerd met ou-
de en recente foto’s. De tentoon-
stelling omvat een 160-tal foto’s, 
waarvan een groot aantal zijn te-
rug te vinden in het jubileumboek. 
De tentoonstelling geeft onder an-
dere een indruk van het leven op 

de haven, de ontwikkeling van de 
vereniging, van de wedstrijden en 
de feestelijkheden. Tevens schets-
ontwerpen en architectonische te-
keningen van het clubgebouw van 
architect Greiner en oude foto’s van 
het historische pand dat sinds jaren 
een gemeentelijk monument is. Tij-
dens de tentoonstelling wordt een 
film vertoond. Een compilatie van 
fragmenten uit de geschiedenis 
van WV Nieuwe Meer, waaronder 
een vlootschouw. Ook zullen objec-
ten, foto’s en documenten te zien 
zijn uit de beginjaren van de ver-
eniging met onder andere haar Ko-
ninklijke goedkeuring en de verhui-
zing van de Nieuwe Meer bij Am-
sterdam naar de Westeinderplas-
sen. Het bestuur van WV Nieuwe 
Meer nodigt alle Aalsmeerders en 

Landelijke cactusdag zaterdag 
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
een landelijke cactusdag gehou-
den in Kudelstaart. De organisa-
tie presenteert een aantrekkelijke 
combinatie van een gevarieerde 
plantenbeurs, een hypermoderne 
kwekerij met een enorme hoeveel-
heid planten en verschillende acti-
viteiten. Voorgaande jaren trok dit 
evenement meer dan 1000 bezoe-
kers uit binnen- en buitenland. Het 
beursgedeelte wordt georgani-
seerd door Succulenta. Succulen-
ta is de Nederlands-Belgische ver-
eniging voor liefhebbers van cac-
tussen en vetplanten. Op de beurs 
zullen liefhebbers en amateurkwe-
kers hun planten aanbieden. Dit is 
de kans om tot bijzondere plan-
ten te zien en aan te schaffen. Er 
zijn volop liefhebbers en informa-
tiekramen aanwezig. Dit geeft vol-

doende gelegenheid voor het stel-
len van vragen over de verzorging 
en aanschaf van planten. Een bij-
zonder activiteit voor dit jaar is 
een gratis workshop cactus zaai-
en. Daarbij kunnen bezoekers zelf 
cactussen zaaien en mee naar huis 
nemen. Dit weliswaar zolang de 
voorraad strekt. Voor de planten-
keuring worden door liefhebbers 
planten ingebracht en tentoonge-
steld. De enorme kwekerij is vrij 
toegankelijk deze dag en geeft 
een mooi beeld van het functione-
ren van een hypermoderne kwe-
kerij. Hier zijn miljoenen cactussen 
van heel klein tot heel groot te zien 
en te koop tegen een aantrekke-
lijke prijs. 

Alleen al het rondwandelen staat 
garant voor gezonde dosis li-

Dag van de Bouw zaterdag 2 juni
Kom kijken bij de nieuwe 
aansluitingen van de A4
Amstelland - Op zaterdag 2 juni, 
tijdens de Dag van de Bouw, is het 
mogelijk om een wandeling te ma-
ken over het project ‘Aansluitingen 
A4’, onderdeel van het Masterplan 
N201+. Ook het informatiecentrum 
is opengesteld voor het publiek. Het 

is een unieke kans om een groot 
infrastructureel project van dicht-
bij te bekijken voordat het verkeer 
er straks overheen rijdt. In opdracht 
van de provincie Noord-Holland 
bouwt MNO Vervat aan de nieuwe 
aansluitingen van de N201 op de A4.  

Grote belangstelling Greenportcafé
Breed assortiment essentieel 
voor positie Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - “Een breed assorti-
ment bloemen en planten is essen-
tieel voor de positie van Greenport 
Aalsmeer. Samenwerking tussen 
de verschillende partijen in de sier-
teeltcluster is nodig om de dreigen-
de verschraling van het aanbod om 
te buigen in verbreding.” Deze con-
clusies werden getrokken na af-
loop van het drukbezochte Green-
portcafé Aalsmeer op dinsdag 22 
mei. Vijf praktijkdeskundigen lie-
ten hierover hun licht schijnen on-
der leiding van moderator John van 
Ruiten. 

Drie studenten van de innovatie-
klas flowers presenteerden hun vi-
sie op de marketing-inspanningen 
en voorzitter Jaap Bond van Green-
port Aalsmeer sloot het Greenport-
café af. “De markt doet het werk, 
de overheid faciliteert”, aldus Bond. 
Met een opkomst van bijna hon-
derd vertegenwoordigers vanuit 
het sierteeltbedrijfsleven, overhe-
den, onderzoeksinstellingen en on-
derwijs bij het Greenportcafé kun-
nen de organisatoren terugkijken 
op een geslaagd evenement in het 
Wellant College. “Vooral de kwali-
teit van de discussie en de ideeën 
die zijn uitgewisseld hebben een 
goede voedingsbodem opgeleverd 
om de problematiek aan te pak-
ken”, concluderen de organiseren-
de partijen. Directeur Bob Moria 
van Waterdrinker hield als spreker 
een pleidooi voor meer samenwer-
king tussen ketenpartners bij het 
op peil houden van de breedte van 
het assortiment. “En iedere part-
ner heeft z’n eigen rol. Als groot-
handelaar staan wij voor afname- 
en prijsgarantie. Veiling FloraHol-
land zou een vriendelijker opstel-
ling moeten innemen voor kleine 
partijen. De kweker moet topkwa-
liteit leveren en de veredelaar regie 
over het uitgiftebeleid. Zo kunnen 
we specialties in stand houden, 
maar dan moeten we wel beter sa-
menwerken”, aldus Moria. Zijn col-
lega panellid Jan de Boer van Ba-
rendsen Bloemen suggereerde 
hiervoor bijvoorbeeld coöperaties 

op te richten samen met expor-
teurs. “We kunnen dan de continu-
iteit van het aanbod van niche pro-
ducten beter garanderen”, onder-
streepte hij. VGB-voorzitter Her-
man de Boon ging niet concreet in 
op de rol van de groothandel bij de 
pogingen het assortiment op peil te 
houden. “Een broedende kip moet 
je niet storen”, zei hij cryptisch. In-
leider Aad van den Enden van Flo-
raHolland benadrukte de noodzaak 
om onderscheidende producten 
goed door de keten van veredelaar 
tot en met de consument te krij-
gen. “Logistiek hebben we het wel 
op orde, maar de marketing kan en 
moet beter. En ook dat moeten we 
met alle partijen samen oppakken.” 
Aad Vernooy van LTO Groeiservice 
sprak zijn zorg uit over het verdwij-
nen van de kennis door vergrijzing 
onder kwekers. “Bedrijfsleven en 
onderwijs kunnen dit oppakken als 
een kans om er beide beter van te 
worden”, stelde hij. 

Schaalvergroting 
Schaalvergroting hoeft volgens be-
zoekers geen beletsel te zijn voor 
het in stand houden van een breed 
aanbod. De bijna honderd bezoe-
kers lieten zich hiervoor door de 
discussie overtuigen, zo bleek uit 
de stemming voorafgaand en na 
afloop van dit onderwerp. De Boer 
en Moria pleitten verder voor meer 
aandacht voor de vakhandel, bloe-
misten en tuincentra. “Dit kanaal 
tekent voor 70 procent van de afzet 
en is zeer belangrijk voor de prijs-
vorming.” 

Zorg is er over de toetreding van 
nieuw talent in de sierteeltsector. 
De drie studenten van de innova-
tieklas flowers leverden met pre-
sentaties over marketing en nieuwe 
consumenten volgens Jaap Bond 
een inspirerende bijdrage. “Verbe-
teren van het imago is nodig om de 
instroom in de sector te vergroten” 
en met die woorden opende hij de 
netwerkborrel van het Greenport-
café. Het volgende Greenportcafé 
wordt gehouden op 16 oktober. 

Registreren voor vakantieperiode
Dierenbescherming: Korting 
op chippen kat of hond
Aalsmeer - Traditioneel staat de 
maand juni bij de Dierenbescher-
ming weer in het teken van chip-
pen en registreren van huisdieren. 
Voor de maand juni is bewust ge-
kozen omdat deze maand vooraf-
gaat aan de vakantieperiode en juist 
in deze periode blijken de mees-
te eigenaren hun huisdier als ver-
mist op te geven. Er wordt dan ook 
geadviseerd aan huisdiereigenaren 
om nog voor de zomervakantie hun 
huisdier te laten chippen. Honden- 
en katteneigenaren kunnen in de 
hele maand juni een korting krijgen 
op het laten chippen en registre-
ren van hun huisdier. De Dierenbe-
scherming heeft hierover afspraken 
gemaakt met een aantal dierenarts-
praktijken in Aalsmeer, Uithoorn en 
De Ronde Venen. Deze dierenartsen 
verlenen gedurende de maand juni 
korting op hun normale tarief. Daar-
naast wordt de kortingsactie mede 
mogelijk gemaakt door een finan-
ciële bijdrage van de lokale Dieren-
bescherming. De uiteindelijke kos-

ten voor het laten chippen van een 
dier bij de deelnemende dierenart-
sen bedragen daardoor 25 euro. Tij-
dens de chipmaand wordt tevens 
aandacht gevraagd voor het belang 
van het controleren van de geregi-
streerde adresgegevens. Want ook 
als een huisdier wel geregistreerd 
is, wordt er vaak niet aan gedacht 
om aan de databank een telefoon-
nummer- of adreswijziging door te 
geven. Dat is heel jammer want bij 
het vermist raken van een dier heeft 
de vinder niets aan een chipnum-
mer zonder de daaraan gekoppel-
de juiste gegevens van de eigenaar.
Op de website www.chipnummer.
nl kan gecontroleerd worden of het 
chipnummer van uw huisdier en de 
bijbehorende registratie nog klop-
pen. Het is wenselijk om dit voor de 
vakantie nog even te checken. Meer 
informatie is te vinden op www.
chipjedier.nl. Het is overigens raad-
zaam om van tevoren te informeren 
of uw dierenarts deelneemt aan de-
ze actie.

Aalsmeerse traditie in De Kwakel
De Kwakel - Al bijna 17 jaar woont 
Chris Schild met zijn gezin in een ri-
ante woning aan de Drechtdijk, om-
geven door een fraaie belommer-
de tuin. Talloze vogels vinden er een 
plekje, niet alleen in het weelderige 
groen, maar ook in de talloze nest-
kastjes. Zij hebben het voor het uit-
zoeken. Uniek is de grote conifeer 
in de tuin waarin tussen de takken 
treden voor een wenteltrap zijn aan-
gebracht die toegang geeft tot een 
platform boven in de kruin. Van daar 
af heb je een prachtig uitzicht over 
de omgeving. Chris is weliswaar 
‘met pensioen’, maar dat belet hem 
niet elke dag druk te zijn met aller-
lei activiteiten. Hij heeft in Aalsmeer 

nog een paar muziekstudiootjes 
(de Schild Studio’s) die hij als oe-
fenruimte verhuurt aan muzikan-
ten. Daarnaast is hij druk met het 
onderhoud van de tuin, zijn woning 
en niet in de laatste plaats met de 
brug die over het water naar zijn ter-
rein leidt. Chris stamt oorspronkelijk 
uit Aalsmeer waar hij ‘getogen’ is, 
niet geboren, want dat was in Am-
sterdam in 1938. “Een week na mijn 
geboorte verhuisden mijn ouders 
naar Aalsmeer. Wij woonden aan de 
Aalsmeerderweg in Aalsmeer-Oost, 
toen nog rustig, maar met de bouw 
en ingebruikname van het Nieuwe 
Schiphol destijds zaten we pal on-
der de start- en landingsroute. Daar 

werd je op den duur gek van het la-
waai. Reden waarom ik later met 
mijn gezin hier naartoe ben ver-
huisd. De Kwakel is een mooi dorp 
en toevallig was dit huis beschik-
baar. Vroeger was het een histo-
risch stenen huis maar wij hebben 
het helemaal onderhanden geno-
men en er een stuk aangebouwd, 
met tevens een grote schuur en een 
carport. En passant hebben we ook 
enkele typisch Aalsmeerse tradities 
in ere hersteld. Weliswaar wonen 
we nu in De Kwakel, maar ze zou-
den hier ook heel goed als een tra-
ditie kunnen worden overgenomen. 
In elk geval een ervan“, vertelt Chris.

Geteerde brug
Wat zijn dat dan? Volgens Chris 
was het een traditie dat bewoners 
van de Aalsmeerderweg en Oost-
einderweg het rij- of loopgedeelte 
van hun houten bruggetjes vanaf de 
weg over de sloten naar hun erf elk 
jaar vlak voor Pinksteren opnieuw in 
de teer gingen zetten. De nog nat-
te teer werd vervolgens bestrooid 
met een wit split of gemalen schel-
pen voor een stroef oppervlak. Dat 
zat dan meteen vast in de laag. Het 
draagt niet alleen bij aan goed on-
derhoud maar het staat meteen ook 
verzorgd en geeft een mooi aan-
zien. Chris kan zich nog herinneren 
dat zijn vader het destijds ook deed 
toen ze nog in Aalsmeer woonden. 
Toen hij het de afgelopen week bij 

zijn eigen brug ook deed, kwam 
de gedachte dit eens aan de bui-
tenwereld te vertellen bij hem op. 
Hij hoopt een beetje dat de bewo-
ners van de Drechtdijk aan zijn idee 
navolging willen geven. Dan is het 
stukje traditie uit Aalsmeer ‘over-
gewaaid’ naar De Kwakel. Juist de 
Drechtdijk leent zich daarvoor bij 
uitstek. Omdat Chris op nummer 
66 woont, heeft hij de brug met-
een maar een naam gegeven: ‘Rou-
te Sixty-Six’, genoemd naar de snel-
weg dwars door Amerika.

Aalsmeerse ‘gevelmakelaar’
Een andere traditie, die niet ieder-
een kan navolgen omdat je er een 
huis voor moet hebben, is het plaat-
sen van een gevelmakelaar op de 
nok ter versiering van het huis. 
Chris ontdekte dat er een gevel-
makelaar is die typisch Aalsmeer-
se kenmerken heeft. Ook al traditio-
neel dus. Hij zag die ooit als een te-
keningetje van minder dan 10 cen-
timeter en vergrootte deze naar wa-
re afmetingen en liet hem nama-
ken. De bijzondere versierselen zijn 
de top die bestaat uit ronde en ge-
kleurde delen hardhout. Rondom 
is een ring van koperen bloeme-
tjes aangebracht. Op de top is een 
windvaantje dat het logo van zijn 
Schild Studio’s weergeeft. Het ge-
heel is vastgezet op een bewerkte 
staf en vervolgens in de nok van de 
woning geplaatst. Bij Chris zijn dat 
er vier. Erop staat 1996, het jaar dat 
het gezin er kwam wonen. Leuk, dit 
soort traditionele aspecten aan en 
rond een huis!

Tijdens de Dag van de Bouw staan 
medewerkers van MNO Vervat en 
de provincie Noord-Holland klaar 
om geïnteresseerden te informe-
ren over het project en de werk-
zaamheden. Onder het genot van 
een gratis ijsje dat MNO de bezoe-
kers aanbiedt, kunnen geïnteres-
seerden wandelen over het bouw-
terrein van de toekomstige, nieuwe 
Aansluitingen A4. Dat MNO hier sa-
men met de provincie flink aan de 
weg timmert is duidelijk zichtbaar. 
Zo ziet de bezoeker de in aanbouw 
zijnde viaducten, wegen en de fiets-

brug in het verlengde van de Genie-
dijk. Voor iedereen die nieuwsgierig 
is wat er allemaal bij de bouw van 
een viaduct komt kijken en die altijd 
al over een groot bouwproject heeft 
willen wandelen, biedt de Dag van 
de Bouw een unieke gelegenheid. 

Geïnteresseerden zijn zaterdag 2 
juni aanstaande van harte welkom 
tussen 10.00 en 16.00 uur in Hoofd-
dorp. Het werkterrein is te berei-
ken via de bouwweg op de kruising 
Rijnlanderweg en Taurusavenue in 
Hoofddorp.

chaamsbeweging. De landelijke 
cactusdag is op zaterdag 2 juni en 
wordt gehouden op het kwekerij-
complex van Ubink op de Mijns-

herenweg 20. Parkeren, de toe-
gang en koffie zijn gratis. Het eve-
nement start om 9.00 uur en sluit 
de poorten om 16.00 uur.

andere belangstellenden van harte 
uit de tentoonstelling in de water-
toren te bezoeken. Deze is voor het 
publiek geopend op zondag 3 ju-
ni van 16.00 tot 17.00 uur en in de 
weekeinden van 9 en 10 juni en 16 
en 17 juni van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. De tentoon-
gestelde foto’s zijn te koop en kun-
nen door elke bezoeker worden 
aangeschaft. De objecten zijn voor-
zien van een nummer en een ver-
koopprijs. Het bedrag wordt di-
rect in contanten afgerekend en 
de aankoop kan op zondag 17 ju-
ni tussen 17.00 en 18.00 uur in de 
watertoren worden afgehaald of na 
afloop van de tentoonstelling op de 
haven van de WV Nieuwe Meer bij 
Remko Rietveld, de havenmeester. 
Dan moet u uiteraard wel even met 
het pontje over en dat is een aardi-
ge gelegenheid om even op de ha-
ven van de vereniging rond te kij-
ken.

Jubileumboek ‘t Boeiervolk 
WV Nieuwe Meer heeft haar rijke 
historie uitgebreid vastgelegd in 

een 144 pagina’s tellend jubileum-
boek. Op de tentoonstelling is een 
inkijkexemplaar beschikbaar en 
belangstellenden kunnen het boek 
vanaf 9 juni op de tentoonstelling 
aanschaffen. Het bestuur van WV 
Nieuwe Meer vraagt tevens speci-
ale aandacht voor een themaoch-
tend in het Boekhuis in de Zijd-
straat op zaterdag 9 juni vanaf 
10.30 uur met een presentatie van 
het jubileumboek ‘t Boeiervolk. Het 
boek neemt u mee door een eeuw 
van levendigheid op de haven bij 
de Kolendam. 
Zie hoe mede door de turfste-
kers de Plassen zijn ontstaan, kijk 
hoe het landschap veranderde, 
lees over de vereniging en de ha-
ven tijdens de bezetting, stap aan 
boord bij de toervaarders met zeil- 
of motorboot, beleef de wedstrij-
den en vaar mee met de kampioe-
nen. Kortom, een boek voor een-
ieder die geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van de watersport 
in Aalsmeer en hoe de gemeen-
te en de Aalsmeerders daarbij nog 
steeds betrokken zijn. Aalsmeer Roest Niet met 

optreden van Hucksters
Aalsmeer - Voor de vijfde maal 
wordt zondag 10 juni het oldtimer-
evenement Aalsmeer Roest Niet ge-
organiseerd. Oldtimers van alle ja-
ren en van alle leeftijden vertrek-
ken voor een tocht door de provin-
cie. De stoet vertrekt om 9.00 uur 
vanaf The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Rond 14.00 uur wor-
den de eerste deelnemers terug 
verwacht en dit ‘binnen druppelen’ 
duurt tot ongeveer 17.00 uur. Bezoe-
kers zijn uiteraard welkom om een 

kijkje te komen nemen. Om het eer-
ste jubileum extra luister bij te zet-
ten, is er deze middag een live op-
treden. De bekende band de Huck-
sters is uitgenodigd om van zich te 
laten zien en horen. Het optreden 
voor het naastgelegen Hotel Chari-
ot start om 15.00 uur en duurt tot 
rond 19.00 uur. 
Overigens wordt bezoekers ge-
vraagd zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. Het parkeerterrein is name-
lijk in gebruik door de oldtimers.



2e katern

Vleermuizen spotten in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond was er een interessante 
vleermuizentocht in Aalsmeer. On-
der leiding van Carola van den Tem-
pel, onderzoekster en ecoloog van 
Landschap Noord Holland, ging een 
groep van maar liefst vijfentwintig 
belangstellenden vanaf kwart over 
negen ’s avonds op pad. 
Doordat het vakantie was waren er 
ook enkele kinderen van de partij. 
Er werden door hen heel veel vra-
gen gesteld. En iedereen kwam zo 
alles te weten over deze nachtdier-
tjes. Na een uitgebreide uitleg ging 
de wandeltocht langs het water bij 
de Linnaeuslaan richting de molen 
aan de Molenvliet. Helaas lieten de 
beestjes vooralsnog niets van zich 
horen en zien. De speciale batde-
tectors, apparaatjes die op een be-

paalde frequentie de echo geluiden 
van vleermuizen kunnen detecteren, 
bleven stil. Het begon er op te lijken 
dat vleermuizen misschien ook last 
zouden kunnen hebben van de laag 
overvliegende vliegtuigen, maar ge-
lukkig werd het wachten uiteindelijk 
beloond in het Seringenpark. 
Een Laatvlieger vloog daar tussen 
de bomen. De kinderen mochten 
om de beurt een van de detectoren 
vasthouden en gelukkig zijn er nog 
meer soorten gespot. Aan het be-
gin van de Hoge Dijk, het was in-
middels elf uur, kreeg het gezel-
schap nog een toegift van de Ros-
se vleermuis. Een soort die boven 
de boomtoppen foerageert, oftewel 
voedsel zoekt. Het was een geslaag-
de en leerzame tocht. Landschap 
Noord Holland gaat verder met on-

derzoek naar vleermuizen en ande-
re zoogdieren en de natuurwaarden 
in Aalsmeer. De resultaten zullen 
zichtbaar zijn op hun website www.
landschapnoordholland.nl Voor ie-
dereen die een vleermuis wil spot-
ten; kijk ’s avonds met schemerdon-
ker tussen de bomen of onder dak-
randen van huizen. Er leven ontzet-
tend veel vleermuizen tussen uw 
spouwmuren! 
Negen van de tien keer dat u er een 
ziet in een woonwijk, betreft het de 
Gewone Dwergvleermuis, die kruipt 
namelijk in een kiertje zo groot als 
uw wijsvinger. Nog een weetje: 
vleermuizen zijn een beschermde 
diersoort en absoluut ongevaarlijk. 
Ze doen alleen een vlieg kwaad, het 
zijn immers insecteneters.
Door Miranda Gommans

Brand verwoest 
boerderij
Amstelveen - Een grote brand 
woedde tot kort voor middernacht 
in een boerderij aan de Ringdijk Bo-
ven Polder in Amstelveen. De brand 
brak rond 22:15 uur op maandag 
28 mei uit en veroorzaakte een he-
vige rookontwikkeling.  De bewo-
ners konden de woning tijdig ont-
vluchten. Er waren geen dieren in 
de boerderij aanwezig. Omstreeks 
23.30 uur was de brand onder con-
trole en is het sein brandmeester af-
gegeven. Het nablussen duurde nog 
enkele uren. De boerderij is volle-
dig uitgebrand. De oorzaak van de 
brand wordt onderzocht door het 
Team Brand Onderzoek.  

PACT-avond gaat 
niet door 
Aalsmeer - PACT Aalsmeer was voor 
een bijzonder PACT-café op zoek 
naar mensen die iets wilden vertel-
len over de mooiste stukje Aalsmeer. 
Plekken waarin de natuur de hoofd-
rol heeft.  Helaas blijkt de belangstel-
ling voor deze oproep te klein om een 
avond mee te vullen. Om die reden 
heeft PACT besloten om het PACT-
café over ‘Mooi Aalsmeer’ op maan-
dag 4 juni niet te laten doorgaan. Ho-
pelijk komt het onderwerp natuur in 
Aalsmeer op een later tijdstip toch 
nog aan de orde.

Wielrenner 
klapt op auto
Aalsmeerderbrug - Op donder-
dag 24 mei heeft op de Aalsmeer-
derdijk een aanrijding plaatsgevon-
den waarbij een wielrenner gewond 
raakte. Een 38-jarige automobilist 
uit Aalsmeer reed vanaf de N201 
richting Rijsenhout. 
De bestuurder wilde aan de linker-
kant van de weg parkeren en stuur-
de naar links. Vanaf de andere kant 
kwamen drie wielrenners aanrijden. 
Eén van hen kon de auto niet meer 
ontwijken en botste tegen de auto. 
Deze 56-jarige man uit Aalsmeer is 
met onbekend letsel naar een zie-
kenhuis vervoerd.

Herenweg een week dicht 
Aalsmeer - Maandag 4 juni wordt 
begonnen met herstellen van het 
asfalt ter hoogte van de Heren-
weg nummers 66 tot en met 83. De 
werkzaamheden nemen ongeveer 
vijf dagen in beslag. In deze periode 
zijn deze percelen aan de Herenweg 
tussen 7.00 en 16.00 uur niet te be-
reiken met de auto. De rest van de 
Herenweg blijft bereikbaar voor het 
bestemmingsverkeer, maar voor het 
doorgaande verkeer wordt de weg 
afgesloten. Fietsers en voetgangers 
kunnen van de weg gebruik blijven 

maken. De herstelwerkzaamheden 
bestaan uit het op de juiste hoogte 
brengen van de weg en het opnieuw 
asfalteren. Daar waar het asfalt ern-
stig is verzakt, wordt namelijk een 
nieuwe fundering aangebracht.  Tij-
dens de werkzaamheden zal er druk 
vrachtverkeer zijn over de weg. Hoe-
wel de veiligheid altijd scherp in het 
oog wordt gehouden, worden voet-
gangers en fietsers aangeraden ex-
tra op te letten. Voor de hulpdien-
sten zijn alle percelen gedurende de 
uitvoering altijd bereikbaar.

Grote lekkage Mikado
Aalsmeer -  Zaterdag 26 mei is 
rond 23.00 uur een lekkage ont-
dekt bij brede school De Mikado 
in Oost. De lekkage was ontstaan 
doordat een brandslanghaspel op 
de eerste etage van de school was 
losgeschoten. De brandweer is di-
rect uitgerukt en heeft alle waterlei-
dingen en de elektra van het tota-
le pand afgesloten. Wethouder Ulla 
Eurich: “Gelukkig zijn er geen per-
soonlijke ongevallen gebeurd, maar 
de waterschade is aanzienlijk. Er is 
het hele pinksterweekend met man 

en macht gewerkt om al het water 
uit het pand te krijgen en de gevolg-
schade zoveel mogelijk te beper-
ken. Door deze inzet kon dinsdag-
ochtend kinderdagverblijf Partou 
gewoon weer open.” De rest van de 
school heeft deze week nog vrij. Ko-
mende week zal nog verder gewerkt 
worden aan het onderzoeken van de 
gevolgschade. Maandag 4 juni kun-
nen alle leerlingen van de Brug, de 
Zuidooster en de Oosteinder in elk 
geval weer veilig naar school.  
Foto: Ronald van Doorn

Feestelijke start bouw
Eerste paal Mijnsheerlyckheid!
Aalsmeer - Op 23 mei, een warme 
woensdagmiddag, stond de feest-
tent van BAM Woningbouw klaar op 
het bouwterrein aan Robend in Ku-
delstaart. De entree van het bouw-
terrein was feestelijk met ballonnen 
aangegeven en de vlaggen van de 
deelnemende partijen wapperden 
in een zacht briesje. In de feesttent 
verzamelden zich de toekomstige 
bewoners, de mensen van Habion, 
de gemeente Aalsmeer, BAM Wo-
ningbouw en de mensen van Zorg-
centrum Aelsmeer. Het aangeboden 
verkoelende drankje was zeer wel-
kom. 
Wethouder Ad Verburg: “Ik ben 
heel blij en trots, dat de eerste paal 
van dit schitterende project Mijns-
heerlyckheid geslagen is. Heel Ku-
delstaart wacht hier al jaren op. Veel 
woningen uit dit project zijn ge-
schikt als zorgwoning. Zorgcentrum 
Aelsmeer zal zorg verlenen. Ook zal 
er een zorgsteunpunt worden ge-
realiseerd in een eigen gebouw op 
de kop van blok A. Hiermee vol-
doen we aan een lange gekoes-
terde wens in Gemeente Aalsmeer 
om meer woonruimte voor ouderen 
te realiseren. In het project komen 
36 koop- en circa 93, grotendeels, 
sociale huurwoningen met zorgin-
dicatie. Afwisseling en betaalbaar-
heid zijn belangrijke factoren. Door 
de nabijheid van het winkelcentrum 
en de Westeinderplassen wordt het 
een prettig gebied om te wonen en 
te verblijven.” De toekomstige be-
woners mochten vooraf op de eer-
ste heipaal hun naam of iets an-
ders schrijven. Een leuk idee! Klok-
slag drie uur nam Klaartje Molthof 
namens BAM het woord en nodigde 
Wethouder Ad Verburg uit voor de 
openingstoespraak. Hij sprak met 
name over de samenwerking van 
de Gemeente met Habion en BAM 

Woningbouw. De wethouder vroeg 
zich tijdens zijn toespraak wel af of 
BAM Woningbouw kon garanderen 
dat de namen op de eerste heipaal 
er ook echt op bleven staan. Daar-
naast dankte hij de klankbordgroep 
die dit project meestal positief en al-
tijd kritisch heeft mede gevormd. De 
inmiddels overleden Oud wethou-
der Ad Verschueren (van 1978 tot 
1994 met o.a. Wonen en Volkshuis-
vesting), die ook zitting had in de 
klankbordgroep, krijgt een naams-
vermelding bij het nieuwe plein, 
dat het nieuwe hart van Kudelstaart 
wordt. 
Vervolgens kreeg Jan Putman van 
Habion het woord, gevolgd door 
George Polman, van AG architecten. 
Hij vertelde over het begin van het 
project en over de flexibiliteit in de 
samenwerking tussen de verschil-
lende partijen. Juist door deze flexi-
biliteit is het plan in de herontwikke-
ling een succes geworden. Tot slot 
kreeg Klaas van der Zaag, de pro-
jectleider van de bouw, het woord 
en leidde ons aan het eind hiervan 
naar de heimachine. Ad Verburg, 
Jan Putman en Thelma van Peter-
sen stonden goed beschermd aan-
gekleed klaar om de beurt de hei-
machine te bedienen. Het was een 
feestelijke bijeenkomst. 
De koopappartementen, de drie 
van Mijnsheerlyckheid hoopt BAM 
Woningbouw medio 2013 te kun-
nen opleveren. Blok A, de zorgwo-
ningen, zullen in het derde kwar-
taal van 2013 worden opgeleverd en 
Blok B, de seniorenappartementen, 
zullen als laatste worden opgeleverd 
in het vierde kwartaal van 2013. De 
feestelijke ballonnen zijn na de fes-
tiviteiten aan de naastgelegen ba-
sisschool De Graankorrel geschon-
ken. Ook op het schoolplein was het 
hierdoor feest!

Jan Putman van Habion, Thelma van Petersen en Wethouder Ad Verburg (van 
links naar rechts) bij het slaan van de eerste paal van het project Mijnsheer-
lyckheid in Kudelstaart.

Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 7 juni is er weer wijkoverleg 
in de Hornmeer. De wijkraadverga-
dering heeft niet alleen een ande-
re naam, maar ook een andere for-
mule. Het doel van de bijeenkomst 
is het onderling overleg tussen de 
wijkbewoners te stimuleren. Na 
een zeer korte formele vergadering, 
volgt het overleg. Daarbij zal voort-
aan de nadruk liggen op het samen 
bespreken van ideeën van wijkbe-
woners. 
Bovendien zal het wijkbestuur  in-
formeren over projecten die in de 

Wijkoverleg in 
Hornmeer

Aalsmeer -Vanavond, Donderdag 
31 mei, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
maandelijkse bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad. De vergader-
avond begint om 20.00 uur, is in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
belangstellenden zijn welkom. Op 
de agenda van het Beraad het voor-
stel om groen licht te geven voor het 
oprichten van een kinderdagver-
blijf aan de Van Cleeffkade 15, de 
nota van uitwerking op onderdelen 
voor het bestemmingsplan Woon-
schepen komt aan de orde, evenals 

het projectplan Bestemmingsplan 
Nieuw Oosteinde. Tevens wordt ge-
sproken over de tussenrapportage 
en kredietaanvraag tijdelijke huis-
vesting en burgemeester Pieter Lit-
jens geeft een toelichting op de 
jaarstukken 2011. 
Na het Beraad gaat de vergader-
avond verder met de Raad en na 
het behandelen van de ingekomen 
stukken van inwoners en instellin-
gen gaan de fractiebudgetten vast-
gesteld worden. De sluiting van de 
bijeenkomst is gepland om tien voor 
twaalf.

Beraad en Raad vanavond

Aalsmeer - Niet alleen de straten 
rond de Ophelialaan zijn opgevro-
lijkt met oranje-vlaggetjes, ook de 
winkelstraat zelf is helemaal in de 
ban van het naderende EK voet-
bal. De hele straat is opgesierd met 
oranje vlaggetjes, grote voetballen 
en zelfs de palen met logo’s van de 
winkeliersvereniging zijn omhangen 
met oranje lint. Vooralsnog heeft 
Nederland wat de oefenwedstrijden 

betreft nog niet al te best gepres-
teerd. Ach, als de mannen van Bert 
van Marwijk tijdens het EK maar 
wel gaan knallen! Volgende week 
vrijdag 8 juni start het EK in Polen 
en in de Oekraïne. De eerste wed-
strijd voor Nederland staat gepland 
op zaterdag 9 juni vanaf 18.00 uur 
tegen Denemarken. Volgende week 
meer voetbalnieuws en acties in de 
Nieuwe Meerbode EK-special. 

Winkelstraat klaar voor EK

planning zijn voor de Hornmeer. 
Hornmeerders kunnen op het over-
leg alle zaken die op de wijk betrek-
king hebben aan de orde stellen. 
Het bespreken van deze voorstellen 
of problemen zal uitmaken of ver-
dere actie gewenst is. De avond be-
gint om 19.30 uur en wordt gehou-
den in het buurthuis in de Roer-
domplaan 3. U kunt ook wat later 
aanschuiven. 
De agenda voor het overleg op 
donderdag 7 juni is te vinden op de 
website van de wijkraad Hornmeer, 
zie: www.wijkraden-aalsmeer.

College bezoekt VTOC 
Fokker in Crown Studio’s
Aalsmeer -  Het college van burge-
meester en wethouders bezocht vo-
rige week woensdag het VTOC in de 
Crown Studio’s. In dit vaktechnisch 
opleidingscentrum Fokker krijgen 
jongens en enkele meisjes een één- 
of tweejarige opleiding tot vliegtuig-
onderhoudsmonteur of –technicus. 
‘Hier leren ze de basisvaardighe-
den,’ zo legt hoofd opleidingen John 
Vos tijdens de rondleiding uit. Een 
tocht langs een F16, een F5 en een 
60 jaar oude F84 volgt. Ook staan 
er nog twee helikopters van het ty-
pe Alouette-3. Martin van Grieken - 
de directeur van het VTOC Fokker 
- is gastheer en vertelt samen met 
hoofd opleidingen Vos over de kan-
sen op de arbeidsmarkt voor leerlin-
gen die de opleiding doorlopen. Wie 
een vmbo-diploma KB/G/T, mavo-3 
diploma of een overgansbewijs van 
havo-3 naar havo-4 heeft, wordt 
toegelaten. “Niet alleen leerlingen, 
maar ook ouders zijn enthousiast 
over onze school”, aldus Vos. “Het 
valt ouders zelfs op dat hun zoon in 
een paar weken tijd zo ontzettend 
ten goede  veranderd is. Ja, dat zijn 
natuurlijk mooie complimenten. Wij 
zijn hier met nadruk ook bezig met 
de beroepshouding van leerlingen.” 
De EASA, de European Aviation 
Safety Agency, heeft goedkeuring 

verleend aan de opleiding. Dit pre-
dikaat voor de veiligheid in de lucht-
vaart, is een belangrijke stap op weg 
naar meer voor dit vaktechnisch op-
leidingscentrum met 150 leerlingen 
en 25 docenten. Zo’n honderd jon-
gelui volgen de tweejarige opleiding 
tot vliegtuig onderhoudstechnicus 
CAT B, vijftig kiezen voor de éénja-
rige opleidng voor vliegtuig onder-
houdsmonteur CAT A. De leerlingen 
vanaf 16 jaar zijn afkomstig uit het 
hele land en kiezen soms voor een 
plek in een gastgezin. Na hun oplei-
ding kunnen zij terecht bij Defensie 
of in de civiele luchtvaart. 

Het ministerie van Defensie ‘kocht’ 
ieder jaar ruim honderd opleidings-
plekken in. Dat contract is met de 
bezuinigingen bij Defensie voorlo-
pig stilgelegd. De crisis raakt naast 
defensie natuurlijk ook de burger-
luchtvaart. Minder vliegtuigpassa-
giers betekent minder vliegtuigen, 
dus minder reparaties en dus min-
der technici. “Toch zien we dat de 
markt voorzichtig weer wat aan-
trekt”, vertelt een optimistische di-
recteur Van Grieken. Hij legt de col-
legeleden later uit dat de school 
zich in de overgang van een privaat-
gefinancierde naar een publiek gefi-
nancierde opleiding bevindt. 

In de grote vliegtuighal staan drie straaljagers opgesteld: een F16, F84 en 
een F5. Verder nog twee helikopters van het type Alouette-3 en  diverse gas-
turbinemotoren en een klein propellorvliegtuig. Burgemeester Pieter Litjens 
krijgt uitleg van docent John Vos terwijl de andere collegeleden geïnteres-
seerd meeluisteren. In het midden VTOC-directeur Martin van Grieken. 



Aalsmeer - Beleef Aalsmeer initi-
eert verschillende promotieactivitei-
ten om bezoekers naar Aalsmeer te 
trekken. Vandaag gaat bijvoorbeeld 
de campagne ‘Beleef Aalsmeer in 
de Zomer’ van start. Een belang-
rijk onderdeel van de campagne is 
een mooie brochure, waarin veel zo-
merse activiteiten en evenementen 
in Aalsmeer genoemd zijn. Dit is in-
teressant voor bezoekers maar ze-
ker ook voor de bewoners zelf. Wist 
u bijvoorbeeld dat de Westeinder 
Rondvaart 23 en 24 juni een spe-
ciale opentuinen rondvaart orga-
niseert? Leo van Erp van restau-
rant De Oude Veiling ontving afge-
lopen dinsdag uit handen van wet-
houder Gertjan van der Hoeven het 
eerste exemplaar van de folder Be-
leef Aalsmeer in de zomer. De Oude 
Veiling heeft een rijke culturele ge-
schiedenis. Het pand werd in 1912 
als eerste Aalsmeerse veiling ge-
bouwd en kreeg in 1932 de functie 
als verenigingsgebouw. In de huidi-
ge tijd worden er interessante cul-
turele activiteiten georganiseerd. 
Gertjan van der Hoeven: “De Be-
leef Aalsmeer in de winter brochu-
re was een succes. Daarom heeft de 

gemeente besloten om ook voor de 
zomer variant middelen beschikbaar 
te stellen. Miranda van Oostrom van 
Multi Marketeers heeft ervoor ge-
zorgd dat de brochure vol staat met 
leuke activiteiten die tot stand zijn 
gebracht met medewerking van 
onze lokale ondernemers. Zij zor-
gen voor het gevarieerde aanbod.” 
In de brochure slechts een kleine 
greep uit alles wat Aalsmeer te bie-
den heeft. Op www.beleefaalsmeer.
nl nog veel meer ideeën voor spor-
tieve activiteiten, bijzondere evene-
menten en bezienswaardigheden. 
Nieuw en verrassend zijn de ar-
rangementen. In de folder worden 
verschillende suggesties gedaan. 
Zo wordt er ondermeer een ‘slecht 
weer kinderarrangement’ aangebo-
den dat zeker in de smaak zal val-
len bij ouders en kinderen. Een an-
der belangrijk element van de cam-
pagne is de prijsvraag. De bezoe-
kers aan het aanbod maken kans op 
een mooie (zomerse) prijs. De bro-
chure is te vinden bij de plaatselij-
ke horeca, de gemeente en de VVV. 
Ook is de brochure te downloaden 
via de websites van beleefaalsmeer.
nl en de gemeente.
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Blauwe Vlag uitgereikt aan 
drie Aalsmeerse jachthavens
Aalsmeer - Vrijdag 25 mei zijn 
voor de 25ste keer de Blauwe Vlag-
gen toegekend in aanwezigheid van 
ZKH Prins Willem-Alexander. Voor 
wie het niet weet: De Blauwe Vlag 
is een exclusief eco-label dat wordt 
uitgereikt aan stranden en jachtha-
vens in Europa, Afrika, Nieuw-Zee-
land, Canada en het Caribische ge-
bied. Doel van het Blauwe Vlag Pro-
gramma is om overheden, onderne-
mers en recreanten blijvend te be-
trekken bij de zorg voor schoon en 
veilig water, mooie natuur en een 
gezond milieu. Aalsmeer, met daar-
binnen de Westeinder Plassen, heeft 
schoon en veilig water en een afwis-
selend cultuur- en natuurlandschap. 
De watersportbedrijven werken met 
de gemeente aan een steeds ge-
zonder milieu. Dit jaar is de Blau-
we Vlag in Nederland uitgereikt aan 
52 stranden en 88 jachthavens. Bij-
zonder is dat 3 Aalsmeerse water-
sportbedrijven dit jaar die vlag mo-
gen laten wapperen, te weten Jacht-
haven en Makelaardij Kempers in 
Kudelstaart (al voor het derde sei-
zoen op rij), Kempers Princessepa-
viljoen aan de Herenweg nabij Lei-
muiden en Jachthaven Stenhuis aan 

de Uiterweg (beiden voor de eer-
ste keer). Weinig gemeentes zullen 
zo goed scoren op watersportge-
bied. Dankzij de inzet van deze be-
drijven wordt Aalsmeer als toeris-
tisch aantrekkelijke watersportbe-
stemming opnieuw duidelijk op de 
kaart geplaatst. De gelauwerde be-
drijven zijn alle drie aangesloten bij 
de Stichting Aalsmeer Westeinder 
Promotie en daarbinnen zeer ac-
tief. Aalsmeerse watersportonderne-
mers dragen zowel nationaal: HIS-
WA, regionaal: Ondernemers Plat-
form Hollandse Plassen, als lokaal: 
Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers 
2012, Havendag, Pramenrace en Na-
tionaal Regenboog Evenement, hun 
steentje bij aan de naamsbekend-
heid van Aalsmeer. Dat zij daarbij 
de kwaliteit van hun eigen bedrijven 
hoog in het vaandel hebben staan 
blijkt wel uit de toekenning van de 
Blauwe Vlag. De Stichting Aalsmeer 
Westeinder Promotie feliciteert na-
mens alle bij haar aangesloten be-
drijven Marjan en Harm Brouwer 
(Jachthaven Stenhuis), Bart Kem-
pers (Kempers Princessepaviljoen) 
en Joost Kempers (Jachthaven en 
Makelaardij Kempers).

Minder deelnemers, wel 
heerlijke gerechten!
Aalsmeer - Of het aan het mooie 
zomerweer lag of dat een lang Pink-
sterweekend wachtte, het wandel-
gangendiner in het Centrum afgelo-
pen donderdag 24 mei kende min-
der deelnemers. Degenen die wel 
kaarten hadden gekocht, werden 
in de vijf restaurants getrakteerd op 
heerlijke en verrassende gerechten. 
Het Wapen van Aalsmeer, het Hol-
land Huys, de Oude Veiling, de Hal-
ve Maan en Himalaya huis hadden 
hun deuren open gezet voor alle 
wandelgangers. Gelijk bij aanvang 
om zeven uur in de avond stapten 
de eerste eters binnen. Alle koks 
hadden flink hun best gedaan en 
terecht zijn vele complimentjes ge-
geven. “Heerlijk gegeten vanavond, 
heel veel lekkere dingen geproefd”, 

aldus een deelnemer enthousiast. In 
de Oude Veiling konden de eters en 
belangstellenden genieten van het 
jazzkwartet van Herman Smit en re-
gelmatig van zangeres Marianne 
van Klee. En voor wie na afloop nog 
even wilde ‘natafelen’ met muziek, 
kon café de Praam binnen stappen 
en kijken en luisteren naar de nog 
nieuwe Aalsmeerse band, Too Sim-
ple met achter de microfoon de pri-
ma zanger Gert Bohncke. Het wan-
delgangendiner vond voor de vijfde 
maal plaats. Ondanks minder deel-
nemers, het blijven organiseren toch 
waard. Zeker volgend jaar deelne-
men, want het is de mogelijkheid 
om kennis te makken met allerlei 
keukens en reken maar dat het ge-
trakteerde van topkwaliteit is!

Verkoop Israel 
producten
Aalsmeer - Op zaterdag 2 juni 
opent het Israel Producten Centrum 
haar deuren weer voor een dag in ‘t 
Baken in de Sportlaan 86. Van 10.00 
tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom 
om kennis te maken met het brede 
assortiment. Er zijn kaarsen te koop, 
evenals wijn en verzorgingsproduc-
ten uit de Dode Zee. Ook is vol-
op keuze in vrolijke moederdagca-
deaus. En ook deze keer weer diver-
se, interessante aanbiedingen. Wie 
artikelen aankoopt voor een bedrag 
van 20 euro of meer krijgt een pot-
je kruiden naar keuze cadeau. Voor 
meer informatie: Diny Wichers, tel. 
020-6455530.

Nissan Racing tour bij Nieuwendijk
Maak een ritje en win een 
opleiding tot coureur!
Aalsmeer -Iedereen is van har-
te welkom om tussen 1 en 10 ju-
ni deel te nemen aan de Nissan 
Nieuwendijk Racing Tour. Speelhet 
Gran Turismo spel op de Playstati-
on 3 en maak kans op spectacu-
laire prijzen. De beste gamer mag 
op 23 september naar de Trophy of 
the Dunes op het circuit van Zand-
voort om een fantastisch spannen-
de racedag te beleven. Natuurlijk 
zal het zeer sterk presterende Nis-
san GT Academy Team dan aan de 
start verschijnen.Deelnemers aan 

het Nissan Nieuwendijk Gran Tu-
rismo spel maken tevens kans op 
het winnen van een nieuwe Play-
station 3. De meest getalenteer-
de speler uit heel Europa wordt 
zelfs opgeleid tot coureur bij de GT 
Academy! De simulator staat op 
zaterdag 2 juni op het Amstelplein 
in Uithoorn, van 4 tot en met 9 juni 
in de showroom van Nieuwendijk 
aan de Zijdelweg en op 10 juni op 
het RKDES-terrein in Kudelstaart. 
Kom langs en zet een scherpe tijd 
neer! 

Campagne Beleef Aalsmeer 
in de zomer van start

100 jarige van Berkel ook 
actief voor spierziekte ALS
Aalsmeer - Dat van Berkel Aanne-
mers uit Leimuiden 100 jaar bestaat 
zal weinigen zijn ontgaan. Het aan-
nemersbedrijf vierde dit heugelij-
ke feit met een zeer druk bezochte 
receptie in het bedrijfspand in Lei-
muiden. 
Dat van Berkel Aannemers een goe-
de bekende en niet meer weg te 
denken bedrijf in Aalsmeer en om-
streken is, bleek wel op deze recep-
tie. Van heinde en verre was er be-
langstelling en, volgens directeur 
Frans van Berkel, had hij na twee 
uur handen schudden een massa-
ge aan de bovenarm nodig. Op ini-
tiatief van de Stichting Aalsmeer 

Fietst zijn er tijdens de receptie 
collectebussen geplaatst voor de 
spierziekte ALS., waar een zeven 
tal Aalsmeerse fietsers op het mo-
ment van de receptie richting Santi-
ago de Compostella fietsten. Bij te-
rugkeer uit Santiago heeft een van 
de fietsers de collectebussen weer 
in Leimuiden opgehaald. De inhoud 
van de bussen, 396 euro, wordt toe-
gevoegd aan het saldo van de actie 
die nog steeds doorloopt. Mochten 
er nog mensen zijn die een finan-
ciële bijdrage willen leveren is het 
nog steeds mogelijk, het beste is de 
website Aalsmeerfietst.nl te bezoe-
ken, u wordt dan verder begeleid.

Frans van Berkel overhandigt de collectebussen aan een vertegenwoordiger 
van Aalsmeer Fietst, Dick Kuin, die de rit naar Santiago de Compostella heeft 
volbracht.

Prijs voor inleveren lege batterijen
Arie scoort voor milieu!
Rijsenhout – Arie van Tilborg uit 
Rijsenhout is de gelukkige winnaar 
van een VVV irischeque. Hij viel in 
de prijzen door mee te doen aan 
de landelijke campagne ‘Lege bat-
terijen? Lever ze in en WIN!’ van 
Stichting Batterijen (Stibat). Met 
zijn deelname bewijst de inwoner 
uit Rijsenhout zichzelf en het mi-
lieu een uitstekende dienst. “Wat 
een verrassing en ik weet nu ze-
ker dat er echt prijzen aan verbon-
den zijn. De cheque zal mogelijk bij-
dragen aan een mp3 speler voor het 
sporten, de oude is stuk en die gaat 
naar Wecycle”, aldus de enthousias-
te winnaar. “Halfjaarlijks breng ik de 
lege batterijen weg, dat zijn er on-
geveer vijftig per jaar. Dat doe ik al 
meer dan vijf jaar. Om een steentje 
bij te dragen aan het milieu.”
 
Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, 
maakt iedereen het gehele jaar door 
kans op het winnen van een van 
de honderden prijzen. Hoe? Door 
naam, adres en telefoonnummer op 
een briefje te schrijven en dat sa-
men met tien lege batterijen in een 
zakje te stoppen. Dit zakje kan in 
de inzamelton of -box bij één van 
de ruim 17.000 deelnemende super-
markten en andere winkels worden 
gedeponeerd. Inleveren kan ook bij 
het gemeentedepot of de chemokar. 
Elke maand is er een trekking uit de 

door Stibat opgehaalde zakjes met 
batterijen. 
Het maandelijkse prijzenpakket be-
staat uit een reischeque van 2.000 
euro en vijftig VVV irischeques van 
50 euro. Via radiocommercials, fly-
ers en e-mail nieuwsbrieven vestigt 
de stichting regelmatig de aandacht 
op deze actie. De informatie is ook 
te vinden op de website van Stibat 
(www.legebatterijen.nl), waarop el-
ke maand de prijswinnaars bekend 
worden gemaakt.

Aalsmeer Photo 
Jury vakprijs voor ‘tulpen’ 
van Pim van Raalte
Aalsmeer - Pim van Raalte (1963) 
fotografeert graag en goed. Zijn fo-
to ‘tulpen’ werd door de vakjury van 
Aalsmeer Photo als de beste inzen-
ding gekozen.  “Deze foto voldoet ge-
heel aan de opdracht voorjaar. De fo-
tograaf heeft ‘gespeeld’ met de voor-
jaarszon, waardoor de meest beken-
de en favoriete bloem van Nederland 
op haar mooist te zien is. Het grafi-
sche aspect maakt de compositie ori-
gineel. De kleur en de transparantie 
van de tulp wordt optimaal getoond”, 
aldus juryvoorzitter Patrick Spaan-
der van foto de Boer. Initiatiefneem-
ster van Aalsmeer Photo, makelaar 
Karin Eveleens kon zich geheel vin-
den in de keuze van de jury. “Ik heb 
de foto vanaf de grond genomen, en 

vanuit een bepaalde hoek kon ik het 
resultaat bereiken wat ik voor ogen 
had”, aldus de gelukkige prijswinnaar 
die uit handen van Patrick Spaander 
zijn tulpenfoto op acryl en groot for-
maat afgedrukt kreeg. “Prachtig zeg. 
Ik kom hier terug om ook een paar 
van mijn andere foto’s zo te laten af-
drukken. Tjé wat is dit mooi.” Frans de 
Boer won evenals de vorige keer de 
publieksprijs. Wegens vakantie was 
hij niet op de officiële uitreiking, vrij-
dag 25 mei aanwezig.

Water
Het volgende thema van Aalsmeer 
Photo is water. Foto’s kunnen tot 15 
juli via de website www.Aalsmeerp-
hoto.nl worden aangeleverd.

Van links naar rechts: Janna van Zon, Pim van Raalte, Patrick Spaander en Ka-
rin Eveleens.

Voor passende uitvaart 
naar Ankh Uitvaartzorg
Hoofddorp - Het allerlaatste af-
scheid. Niet iets waar vaak of 
graag bij stil gestaan wordt. Als 
het moment dan toch gekomen 
is om van een dierbare afscheid 
te nemen, weet dan dat het af-
scheid op een eigen, persoonlij-
ke manier verzorgd kan worden. 
Ank Mewafi van Ankh Uitvaartzorg 
helpt daarbij. “Goed afscheid ne-
men helpt om verder te gaan met 
leven. Het is de laatste herinne-
ring die je aan een dierbare over-
houdt en het is natuurlijk geweldig 
als die goed is. Dat kan als de uit-
vaart bij de overledene past”, ver-
telt Ank Mewafi. “Veel mensen we-
ten niet dat je bij een uitvaart ei-
genlijk net zoveel keuzes hebt als 
bij andere memorabele gelegenhe-
den in een mensenleven. Je zit niet 
vast aan een uitvaartverzekering, 
aan de gangbare locatie, een kist 
of standaard rouwauto. Van begin 
tot einde kunnen keuzes gemaakt 
worden die passen bij de overle-
dene. Denk daarbij aan sfeervol-
le locaties. Gastvrijheid en intimi-
teit zijn daar veel vanzelfspreken-
der. Ook alternatief vervoer als bij-
voorbeeld een uitvaartbus of Har-
ley zijn mogelijk. Na een gesprek 
met de nabestaanden bied ik pas-
sende keuzes aan en zo komen 
we altijd tot een persoonlijke uit-
vaart.” Ank Mewafi is uitvaartbege-
leidster. Zij ondersteunt, assisteert 
en organiseert tijdens de perio-
de tussen overlijden en begrafenis 
of crematie. “Dat is een kwetsba-
re periode en nabestaanden moe-
ten zich goed voelen bij degene die 

het afscheid begeleidt”, vindt Ank. 
“Ik neem alle tijd voor hun verha-
len. Het gaat hier wel om een heel 
mensenleven en een passende uit-
vaart is het allerlaatste wat je nog 
voor iemand kunt doen. Het ver-
driet van de mensen blijft, maar 
ik kan er wel voor zorgen dat de 
mensen met een warm gevoel op 
het afscheid terugkijken.” Naden-
ken over de uitvaart roept vragen 
op. Ank Mewafi is meer dan be-
reid deze voor u te beantwoorden. 
Ankh Uitvaartzorg is gehuisvest 
aan Lindholm 10 in Hoofddorp en 
is bereikbaar via 023–5657977, 06- 
52065848 en info@ankhuitvaart-
zorg.nl. Kijk voor meer informatie 
op: www.ankhuitvaartzorg.nl.

Onderhoud van 4 tot 10 juni
Zwanenburgbaan dicht
Aalsmeer - De Zwanenburgbaan 
zal volgens de planning van maan-
dag 4 tot en met zondag 10 juni bui-
ten gebruik zijn vanwege regulier, 
jaarlijks onderhoud. Op de homepa-
ge van www.bezoekbas.nl, de web-
site van het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol, is actuele informatie 
te vinden over de voortgang van de 
werkzaamheden en de consequen-
ties voor het baangebruik. In de pe-
riode dat de Zwanenburgbaan bui-
ten gebruik is, zal overdag tijdens 
de piekuren de Buitenveldertbaan 
meer worden gebruikt. Deze baan 
krijgt dan tijdens een start- of lan-

dingspiek de functie van twee-
de start- of landingsbaan. Voor het 
baangebruik in de nacht heeft het 
onderhoud geen gevolgen, omdat 
de Zwanenburgbaan in principe ’s 
nachts niet wordt gebruikt. Het vol-
gende onderhoud staat gepland aan 
de Schiphol-Oostbaan van 25 tot en 
met 30 juni. 
In de maanden juli en augustus 
wordt geen onderhoud gepleegd. 
Na de vakantieperiode wordt van 
3 tot en met 16 september de 
Aalsmeerbaan onder handen geno-
men en van 1 tot en met 5 oktober 
de Kaagbaan. 
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Neem lege koffer mee naar 
sportmiddag juniorpramenrace 
Aalsmeer - Zaterdag 9 juni wordt 
de sportmiddag van de juniorpra-
menrace gehouden bij jachthaven 
Stenhuis aan het einde van de Ui-
terweg.Ieder team moet bij aanvang 
van de sportmiddag een lege kof-
fer inleveren, duidelijk voorzien van 
teamnaam. Deze koffer krijgt het 
team terug bij een opdracht van de 
juniorpramenrace op zaterdag 16 
juni. Bij het inleveren van de koffer 
zijn de eerste punten binnen voor 
het behalen van de felbegeerde eer-
ste prijs. Ook bij slecht weer zal de 
sportdag doorgaan, omdat Sten-
huis een leeg staande botenloods 
beschikbaar heeft gesteld om de 
sportactiviteiten uit te kunnen voe-
ren. Tevens is foto de Boer weer van 
de partij en worden de kinderen ui-
teraard verwent met de nodige ver-
snaperingen. Nieuw dit jaar is dat 
de sportdag te volgen zal zijn met 
de webcam. Via de website http://
www.juniorpramenrace.nl/ kan over 
de hele wereld worden ingelogd om 
de deelnemende teams te volgen. 
Nog twee weken voordat het groot-
ste juniorenfeest van Aalsmeer op 
het Stokkeland losbarst, de junior-

pramenrace! Gezien de vele aanmel-
dingen belooft het een zeer druk-
ke en daarom ook spannende race 
te gaan worden. Er hebben zich in-
middels al vele op reis gaande race-
teams aangemeld. In heel Aalsmeer, 
op de scholen en sportverenigingen 
word al hard gewerkt op de praam 
raceklaar te maken en de tenues 
voor de kinderen te passen. De start 
van de race is op zaterdag 16 juni 
om 13.00 uur vanaf het Stokkeland 
achter het gemeentehuis. Ongeveer 
om 16.00 uur zal hier ook de prijsuit-
reiking plaatsvinden waarbij dit jaar 
weer vele prijzen te verdienen zijn.

Meedoen?
Heeft je vader of moeder, opa of 
oma, buurman of buurvrouw een 
praam met Penta. En wil je met je 
eigen team meedoen met dit su-
persportieve gezellige evenement. 
Meld je dan nu snel aan! De in-
schrijvingen sluiten eind mei. In-
schrijven kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden op de websi-
te of door een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com.

Glasvezeldiploma voor 
Graankorrelleerlingen
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
krijgt dit jaar een glasvezelnetwerk 
en is daarmee klaar voor de toe-
komst. Dat betekent ook dat er nu 
een nieuwe generatie opgroeit voor 
wie glasvezel straks de gewoon-
ste zaak van de wereld is. Maar wat 
glasvezel nou precies is, dat weet 
eigenlijk nog bijna niemand. Daar-
om ontwikkelde CIF, de organisatie 
achter Supersnelle Glasvezelweken, 
een leuke en leerzame les waarin op 
educatieve en speelse wijze uitleg 
wordt gegeven over glasvezel en de 
aanleg ervan. Tijdens de les van een 
speciale supersnelle glasvezeljuf 
stijgt de spanning in de klas: glas-
vezelmonteur Henk van Wijk komt 
in paniek binnengestormd. Hij moet 
de Graankorrel aansluiten op het 
supersnelle glasvezelnetwerk dat 
in Aalsmeer wordt aangelegd. Maar 
hij heeft de aansluitcode niet! Geen 
nood: leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 
hebben net alles geleerd over glas-

vezel en helpen de monteur lastige 
vragen te beantwoorden. Vijf vra-
gen goed betekent code gekraakt. 
Een blije monteur, trotse leerlingen 
en een supersnelle school. De kin-
deren krijgen als bedankje een oor-
konde: zij zijn nu glasvezelspecialist! 
Het huidige kabelnetwerk is verou-
derd en kan de groeiende hoeveel-
heid data bijna niet meer aan. Het 
glasvezelnetwerk dat nu wordt aan-
gelegd zorgt ervoor dat de inwoners 
van gemeente Aalsmeer straks niet 
alleen razendsnel kunnen internet-
ten maar ook andere geavanceerde 
digitale diensten kunnen gebruiken. 
CIF BV is eigenaar van het netwerk 
en initiatiefnemer van Supersnel-
le Glasvezelweken. De aanlegwerk-
zaamheden in Aalsmeer worden in 
opdracht van CIF uitgevoerd door 
Van Gelder Telecom. De aanleg van 
het glasvezelnetwerk in Aalsmeer 
zal naar verwachting nog in 2012 
worden afgerond.

Gezellig koekjes bakken 
bij koele BindingZolder
Kudelstaart - Een zonnige dinsdag-
middag. Veel kinderen gingen naar 
het zwembad of zochten verkoe-
ling in de schaduw maar een aantal 
trouwe Bindinggangers kwam naar 
de Binding Zolder waar het op dat 
moment koeler was dan buiten. Ze 
wilden koekjes bakken. Het voorstel 
om lekker met z’n allen naar buiten 
te gaan werd niet positief ontvan-
gen, dus hup naar de supermarkt in 
Kudelstaart. De tieners zochten alle 

bakproducten bij elkaar en dat was 
voor sommige tieners erg verhelde-
rend: bloem koop je dus niet bij de 
bloemist! Terug bij de Zolder gingen 
de jongens en meiden aan de slag 
in de keuken. Deeg maken, koekjes 
vormen en daarna in de oven. De 
koekjes waren heerlijk en de mid-
dag gezellig. Voor meer informatie 
over de binding en alle activiteiten 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl.

Samen Een groep 4 wint 
minivoetbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen week is er 
het jaarlijkse minivoetbaltoernooi 
voor alle scholen in Aalsmeer en 
Kudelstaart gehouden. Bij de meis-
jes heeft groep vier van Samen Een 
gewonnen. Op een mooie zonover-
goten woensdagmiddag hebben al-
le meisjesteams heel sportief ge-

speeld en was uiteindelijk de fina-
le tussen de Oosteinderschool en 
de Samen Een. Na een spannende 
finale mocht de Samen Een uitein-
delijk de beker mee naar huis ne-
men. Samen Een groep vier bestaat 
uit Erin, Chelsy, Dominique, Fleur en 
Danila.

Antoniusschool scoort op 
schoolvoetbaltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben ruim 1200 basisschool scho-
lieren meegedaan aan het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi. Dit keer bij 
VVA. Het zonnige weer zorgde voor 
een goed humeur op de velden. 
De meiden van de beide groepen 8 
van de Antoniusschool hadden ver-
deeld over drie voetbalteams alle-
maal hun poule gewonnen op de 
maandag en woensdagavond. Vrij-
dagavond moesten deze drie An-
tonius meidenteam in een volgen-
de poule met elkaar voetballen om 
een plaats in de finale en in de ver-

liezersronde om de derde of vier-
de plaats. Jammer genoeg viel één 
team dus snel af. De andere Anto-
nius teams behaalden de eerste en 
de derde plaats. Na vijf jaar school-
voetbal hebben de achtste groe-
pers voor de laatste keer hun bes-
te beentje voorgezet, met de best 
haalbare eindresultaten. De fo-
to is van alle teams bij elkaar, ge-
flankeerd door de leerkrachten van 
groep 8 van de Antoniusschool, Ka-
rin en Eric.

Frank Daems

Korfbal jeugd
Driemaal is scheepsrecht 
voor VZOD E1
Kudelstaart - Het hele seizoen is 
hard gewerkt door de E1 van korf-
balvereniging VZOD. Sprinten, 
doorloopballen, strafworpen en af-
stand schieten. Elke training leren 
om goed over te gooien, vrij te lo-
pen en af te vangen. Dit alles heeft 
gemaakt dat de E1 zowel buiten op 
het veld als binnen in de zaal kampi-
oen is geworden. Buiten zelfs twee 
keer. Eerst in de derde klasse en 
na de zaal ook, tegen de verwach-
ting in, in de tweede klasse. Een he-
le prestatie. Het laatste kampioen-
schap werd pas beslist in de laat-
ste wedstrijd. De E1 moest op za-
terdag 19 mei haar laatste wedstrijd 
winnen van de nummer 1, KZ/He-
lifex. Deze ploeg was op punten al 
kampioen, maar als de E1 zou win-
nen konden ze samen de hoofd-
prijs in ontvangst nemen. Ieder-
een was gespannen voor de wed-
strijd. Het publiek stroomde toe. De 
opstelling was gemaakt en de coa-

ches hadden de spelers toegespro-
ken. “Vooral goed verdedigen, dan 
komen de doelpunten van zelf”, was 
de opdracht. Iedereen hield zich 
daar ook aan. Zo doende kreeg de 
tegenstander maar een paar kansen 
waarvan ze er één in schoten. VZOD 
bleef rustig aanvallen en de doel-
punten kwamen. Vier keer raak. Bij 
de rust was deze score al bereikt en 
was iedereen er van overtuigd dat 
ze zouden winnen. Maar ze moes-
ten nog een helft en ze moesten 
doorgaan met goed verdedigen. Ge-
concentreerd en met goede moed 
gingen ze de tweede helft in. Alle-
maal scherp en hard werken. Het 
laatste fluitsignaal was dan ook een 
ontlading van vreugde. Na de foto 
en medailles werd in het clubhuis li-
monade, taart en ijs uitgedeeld aan 
de spelers Iris, Bart, Myrthe, Jasper, 
Melissa, Ruben, Lisa, Tim en Me-
lissa. Coaches Govert en René be-
dankt. 

Rijsenhoutse kinderen in 
beweging op sportdag
Rijsenhout – Vorige week woens-
dag 23 mei stond voor de basis-
schoolkinderen van de Zeven-
sprong en CBS Immanuël in Rijsen-
hout in het teken van sporten. Het 
was warm, maar dat mocht de pret 
van het jaarlijkse sportevenement 
van de beide scholen niet druk-
ken. De groepen 1, 2 en 3 van beide 
scholen hadden hun sportieve uren 
in en om de Immanuëlschool. Zo’n 
120 leerlingen vermaakten zich pri-
ma met allerlei behendigheidspelle-
tjes. Alle leerlingen werden vanwe-
ge het warme weer goed voorzien 
van drinken. Verder kregen ze een 
ijsje en een appel voor de dorst. De 
groepen 4, 5 en 6 van beide scho-
len telden ongeveer 160 leerlingen. 
Zij sporten om en nabij de Zeven-
sprong. Het terrein was in vijven ge-
deeld. In de gymzaal aan de Pam-
pusstraat konden de kinderen klim-
men, springen en duikelen. Op het 
grasveld werden echte highland 

games gespeeld. Denk hierbij aan 
‘boomstam’ werpen, touwtrekken, 
verspringen, sprinten en kogelsto-
ten. De voetbalkooi werd gebruikt 
voor matvoetbal. Op het schoolplein 
konden de kinderen zich vermaken 
met allerlei sportieve bezigheden. 
Het vijfde onderdeel werd verzorgd 
door SV Omnia. De kinderen kon-
den deelnemen aan een echte Zum-
ba-clinic. Dat was flink zweten ge-
blazen! Het ijsje en de appel smaak-
ten ook bij deze leerlingen prima. 
De Rijsenhoutse voetbalvereniging 
SCW had ’s morgens vroeg zijn hek-
ken geopend voor de 120 leerlingen 
van de groepen 7 en 8. Na een ge-
zamenlijke warming-up konden de 
kinderen hun sportiviteit aan elkaar 
tonen met teamspelen zoals vol-
leybal, handbal, kwallebal en hoc-
key. Verder werd er aan atletiek ge-
daan. Het was een erg leuke sport-
dag: chapeau voor de inzet van ou-
ders en alle organisatoren!

Tekeningen van hijskranen en heftrucks

Nieuwbouw achter school
Kudelstaart - De voorbereidingen 
voor de nieuwbouw achter basis-
school de Graankorrel zijn inmid-
dels begonnen. Op verzoek van de 
BAM hebben alle kinderen van de 
school mooie tekeningen gemaakt. 
Ze hebben heel hard gewerkt en dat 
was te zien aan de prachtige teke-
ningen. Zo werden er onder ande-
re hijskranen, huizen, heftrucks en 
vrachtwagens getekend. Alle teke-
ningen zijn op speciale doeken ge-
print. Dat doek zal als scheiding tus-

sen school en bouwplaats dienen, 
zodat de kinderen niet te veel wor-
den afgeleid. Woensdagochtend 16 
mei werden de doeken dan eindelijk 
onthuld, onder luid gejuich en ap-
plaus van de kinderen. Elke groep 
heeft zijn eigen doek in tweevoud. 
Wat een blijde gezichten hadden de 
kinderen allemaal toen ze hun eigen 
tekening in het groot op het doek 
zagen! De kunstwerken kunnen de 
komende maanden bekeken wor-
den. Zeker doen!

Jeugdorkest zoekt leden!
Aalsmeer - Jeugd- en opleidings-
orkest Jong Sursum repeteert ie-
dere vrijdag van 18.45 tot 19.45 
uur in buurthuis ’t Middelpunt in 
Oost. Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent Dick Hesselink 
en is op zoek naar nieuwe leden. 
Als je een blaasinstrument kunt be-
spelen, kom dan een keer langs. Je 

bent van harte welkom. In overleg 
kun je ook een tijdje op proef mee 
komen spelen. De muziekvereni-
ging heeft trouwens voor haar le-
den ook diverse instrumenten be-
schikbaar. Voor meer informatie 
0297-344334, 0297-521128, website  
www.sursum-corda-aalsmeer.nl of 
kom gewoon even langs.
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Aalsmeer - Op zaterdag 19 mei is 
een aantal ritmische gymnastiek 
meiden Van Omnia 2000 vertrok-
ken naar Gent in België voor een In-
ternationaal toernooi. Voor Gabriël-
le Boomhouwer was het de eerste 
wedstrijd in het buitenland. 

Zij mocht een oefening zonder ma-
teriaal en een touwoefening aan de 
jury laten zien. Gabriëlle heeft een 
nette dertiende plaats behaald. Tij-
dens de middagwedstrijd was het 
als eerste de beurt aan Annelotte 
Vos om een hoepeloefening te to-
nen. Ze behaalde hiermee een goe-
de vijfde plaats. Natasja Rommerts 
liet een knots- en een hoepeloefe-
ning zien en wist met haar presen-

tatie de achtste plaats te behalen. 
Vlak hierna was het de beurt aan 
Rebecca Rommerts om haar hoe-
pel- en een baloefening te laten 
zien. Dit toernooi was voor Rebecca 
haar laatste wedstrijd. Ze heeft met 
de derde plaats een mooi eindresul-
taat behaald. Na Rebecca kwam Il-
se Huiskens in actie met een hoe-
pel- en een knotsoefening. Heel 
verdienstelijk, ze kreeg goud uit-
gereikt. Marit Harte deed voor het 
eerst sinds twee jaar weer een indi-
viduele wedstrijd en wist als vierde 
te eindigen. Na een lange maar zeer 
gezellige dag hebben de dames nog 
gezellig wat gegeten en zijn ze ver-
moeid op een lange terugreis naar 
Aalsmeer en Kudelstaart gegaan.

Ritmische Gymnastiek 
Goud en brons Omnia-meiden op 
internationaal toernooi in Gent

Jeugd Flower Shuttle speelt 
clubkampioenschappen
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn voor 
de jeugd clubkampioenschappen 
gehouden bij badmintonvereniging 
Flower Shuttle. De start was op 7 
mei met een dubbel spel. Iedereen 
mocht zelf kiezen wie met wie wil-
de spelen. Uiteindelijk bleven vier 
spelers over die op 21 mei moch-
ten gaan strijden om de hoogste 
eer. Op 14 mei is het enkelspel ge-
speeld. 

Ook hier zijn vier winnaars uitge-
rold, die de finales mochten gaan 
spelen. Op 21 mei was het zo-
ver. Van de voren wisten de win-
naars niet tegen wie ze moesten 
gaan spelen. Eerst werd de en-
kel finale gehouden. Voor de eer-
ste en tweede plek gingen Roland 
en Hans het tegen elkaar opnemen 
en voor de derde en de vierde plek 

stonden Laurens en Kiebron tegen-
over elkaar. Het waren erg span-
nende wedstrijden, ze waren aar-
dig aan elkaar gewacht, maar toch 
wist Roland te winnen van Hans. En 
even later had ook Kiebron Laurens 
verslagen. De winnaars hebben 
een mooie beker in ontvangst mo-
gen nemen! Daarna werd de dub-
bel finale gespeeld. Voor de eerste 
en tweede plek speelden Roland 
en Jeroen tegen Hans en Kiebron. 
Voor de derde en vierde plek ston-
den Bob en Pelle tegenover Lau-
rens en Paul. Dit waren wederom 
ook weer heel spannende wedstrij-
den. Uiteindelijk is het gelukt om 
drie winnaars te belonen met be-
kers. Roland en Jeroen zijn eerste 
geworden, de tweede plek is be-
haald door Hans en Kiebron en op 
drie zijn Laurens en Paul geëindigd.

Sportvereniging Omnia 2000
Trampolinespringers naar NK
Aalsmeer - De laatste wedstrijd 
van een serie van drie vond voor de 
trampolinespringers van SV Omnia 
2000 plaats op 12 mei in Alkmaar. 
Op deze wedstrijd konden de sprin-
gers nog kans maken op een plaats-
je bij het NK in Rotterdam. Er werd 
begonnen met synchroon springen. 
Bij de Jeugd meisjes C namen Mi-
la en Sanne S als koppel deel. Zij 
eindigden na drie rondes gespron-
gen te hebben op de derde plaats. 
Bij de junior C meisjes presenteer-
den Ebbie en Danischa prachtige 
oefeningen. Ze behaalden hiermee 
de tweede plaats. Bij de D jeugd ge-
mengd sprongen twee koppels van 
Omnia. Bonita en Joyce behaalden 
goud. Bij de E pupillen namen Dian 
en Donnatella (goud) en Cody met 
Teun (brons) deel. Tanja en Amber 
behaalden zilver en Marcella en De-
nise brons bij de E jeugd junior ge-
mengd. Als laatste was het de beurt 
aan Max en Marvin, die deze keer de 
gouden plak in ontvangst mochten 
nemen. Nadat de zaal omgebouwd 
werd voor de individuele presenta-
ties, begonnen rond 13.00 uur de 
wedstrijden. In de categorie E pupil-
len gemengd namen vier springers 
van Omnia deel en zij sprongen alle-
maal keurig de oefeningen uit: Eer-
ste plaats voor Tanja, op twee Di-
an, Donnatella werd vijfde en Deni-
se eindigde op plaats elf. In de klas-
se instappers E gemengd moesten 
de Omnia-springers Sien en Meli-
na het tegen elkaar opnemen. De 

eerste plaats is behaald door Meli-
na, Sien dus tweede. Bij de E pupil-
len gemengd sprongen Teun en Co-
dy van Omnia mee. Teun werd vier-
de, Cody eindigde als zevende. In 
de groep E Jeugd gemengd deden 
Marcella en Amber van Omnia mee. 
De meiden waren in topvorm, zodat 
het brons voor Marcella was en De-
nise als vijfde eindigde. 
In de E junior Senior nam Esther 
voor Omnia deel. Na oefeningen 
met veel salto’s mocht zij de zilve-
ren plak in ontvangst nemen. In de 
D Junior gemengd leverde de keu-
rige sprongen van Fleur Brommer 
de zesde plaats op. Bij de C Jeugd 
Junior jongens behaalde Max voor 
Omnia het zilver en Marvin eindig-
de op de vierde plaats. In de C jeugd 
meisjes categorie werd Mila zeven-
de, Danischa achtste en Sanne S. 
tiende. In de klasse D Senior ge-
mengd sprong Naomi de Rijk zich 
naar het brons, Sanne van V. kreeg 
een mooie vierde plaats toebedeeld 
en Sharona eindigde op de achtste 
plaats. In de klasse C Junior meisjes 
werd Omnia vertegenwoordigd door 
Ebbie en Sabine. Ebbie heeft prach-
tige oefeningen laten zien en werd 
beloond met zilver, Sabine eindigde 
op de zevende plaats. Bij de jeugd 
D meisjes tot slot behaalde Serena 
goud, Joyce brons en eindigden Bo-
nita op plaats vier en Naomi op vijf. 
Een groot aantal springers van Om-
nia heeft zich geplaatst voor het NK 
op 16 juni in Ahoy te Rotterdam.

Voetbal
Over en uit voor Aalsmeer, 
3–1 verlies van Geinoord
Aalsmeer - Het is Aalsmeer niet ge-
lukt om de finaleronde te bereiken 
zaterdag. In Nieuwegein ging men 
met 3–1 onderuit tegen het plaatse-
lijke S.V. Geinoord. In de eerste helft 
werd Aalsmeer door Geinoord soms 
weggetikt. De thuisploeg was op 
het snikhete kunstgras in alles de 
baas. Vanaf de eerste minuut stond 
Aalsmeer onder druk. Vooral op in-
zet en technisch vermogen werd het 
een eenzijdige vertoning. 
Het waren de spitsen van Geinoord 
Joey Hirdis, Jordy Stins en Ro-
bert Maat die er voor zorgden dat 
Aalsmeer al na 32 minuten met 3–0 
achterstond en totaal verdiend. Al-
leen de laatste 10 minuten voor 
rust kwam Aalsmeer een beetje on-
der de druk van Geinoord uit. Ech-
te kansen leverde het niet op. De 
tweede helft gaf een totaal ander 
beeld. De licht geblesseerde Tho-
mas Harte schoof door naar het 
middenveld en achterin ging men 
één op één spelen. Geinoord kreeg 
het benauwd en maakte vooral ach-
terin fouten. Aalsmeer vocht nu voor 
elke meter en na drie grote kansen 
maakte Thomas Harte na een scrim-
mage 3–1. 
Na 58 minuten gloorde er weer lich-
te hoop. Er kwamen nog kansen ge-
noeg voor een beter resultaat. Ook 
Geinoord kreeg de ruimte, maar Ray 
Smidt voorkwam een hogere sco-
re. Dus gaat S.V. Geinoord verdiend 
naar de finaleronde komende za-
terdag 2 juni tegen V.V. Benschop 
dat Lelystad ’67 liet degraderen uit 
de eerste klasse. De twee norma-
le aanjagers Calvin Koster en Bu-
rak Sitil werden gemist, zij moesten 
een wedstrijd schorsing uitzitten. 
Met toch wel windvoordeel startte 
Geinoord zeer sterk. Al in de twee-
de minuut moest Ray Smidt zich 
voor de bal werpen op een schot 
van Robert Maat, de uitblinker de-
ze middag. Geinoord speelde met 
drie spitsen, die constant van posi-
tie wisselden en vanaf het midden-
vel schoof Sven Banfi regelmatig in 
zodat men vaak met vier man sterk 
voor het doel van Aalsmeer opdook. 
Aalsmeer stond erbij en keek er-
naar. Ook letterlijk. Thomas Harte 
(licht geblesseerd) en Jeffrey Blik-
slager zagen vaak de rood/witte golf 
aankomen, want op het middenveld 

had Aalsmeer totaal geen verweer. 
Al in de 12e minuut speelde Joey 
Hirdis drie man in de defensie van 
Aalsmeer uit en liet Ray Smidt kans-
loos, 1–0. 
Het eerste schot aan Aalsmeer zijde 
op het doel van Geinoord kwam van 
Peter Neuvel in de 19e minuut maar 
ging naast. Een crosspass van Joey 
Hirdis op Jordi Stins in de 26e mi-
nuut was ook doeltreffend. In twee-
de instantie schoot hij in, 2–0. Een 
afstandschot laag in de beneden-
hoek vanaf 30 meter in de 32e mi-
nuut van Robert Maat betekende 
3–0 op het scorebord. Het leek een 
afstraffing te worden, maar de laat-
ste minuut voor de rust herstelde 
men zich enigszins en floot de goed 
leidende Ferit Akkaya na 45 minuten 
voor de rust. 45e minuut: wissel Ser-
gio Pregers voor Mitch van Geldorp. 
Na eerst nog een schot van Robert 
Maat in de 48e minuut dat net naast 
ging, kreeg Aalsmeer de geest. Met 
een op zijn tanden bijtende Thomas 
Harte (liesblessure) nu als aanja-
ger zette men de Geinoord verde-
diging onder druk. Tweemaal zette 
Peter Neuvel in de 52e en 53e mi-
nuut vanaf links een speler vrij voor 
doel, maar Mark Ruessink en Tho-
mas Harte vergaten te scoren. Toen 
Aalsmeer in de 58e minuut na een 
scrimmage van Thomas Harte de 
bal over de doellijn werkte en de 
stand op 3–1 bracht was er nog van 
alles mogelijk. Maar keeper Benja-
min Velders was niet meer te pas-
seren. 

Op schoten van Mark Ruessink en 
Thomas Harte bracht hij redding. 
In de counter was Geinoord ui-
terst gevaarlijk. In de 75e minuut 
schoot Joey Hirdis vrij voor Ray 
Smidt over. 78e minuut: wissel Hans 
van der Schilden voor Mark Rues-
sink. Aalsmeer haalde alles uit de 
kast. De tijd begon te dringen en 
het werd pompen of verzuipen. 82E 
minuut: wissel Pieter van der Dus-
sen voor Dirk Jan van der Meer. De 
laatste minuten brachten geen ver-
andering meer aan de stand en kan 
Aalsmeer zich na een goed seizoen 
weer richten op de komende com-
petitie. 

Jack van Muijden 

P.V. de Telegraaf
Ideaal weer voor de duiven
Aalsmeer - Onder ideale omstan-
digheden werden afgelopen week-
end twee duivenvluchten gevlogen 
op de vitesse vlucht Nijvel werden 
231 duiven ingekorfd. De snelste 
duif was van John van Duren. Het 
beestje wist een gemiddelde snel-
heid van 77 kilometer per uur te be-
halen. Op de dagfond vlucht vanuit 
Orleans wist de vader/dochter Hans 
en Annika Kluinhaar alles tegen-
standers voor te blijven. Een goe-
de generale repetitie voor het grote 
werk dat voor de deur staat.

De uitslagen wedvlucht Nijvel:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 G. v.d. Bergen
4 C. v. Vliet
5 A. v. d. Wie
6 J. en P. Spook
7 J. Vijfhuizen
8 J. v. Dijk
9 Th. v.d. Wie
10 Comb. v. Ackooij

11 Comb. Wiersma en Zn.
12 A. Kok
13 M. de Block
14 D. Baars
15 P. v.d. Meijden
16 J. v. Ackooij

De uitslag Orleans:
1 J. Kluinhaar en Dr.
2 J. v. Dijk
3 A. Kok
4 Comb. v. Ackooij
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 P. v.d. Meijden
7 J. v. Duren
8 J. en P. Spook
9 C. v. Vliet
10 J. Vijfhuizen

De tussenstand in het 
ploegenklassement:
1 Bosman kassenbouw 5016 pnt
2 A.A. Sloopwerken 4719 pnt
3 Amb. bakker v. Leeuwen 4635 pnt
4  C. v. Vliet Holding 4563 pnt
5 Oerlemans Confectie  3710 pnt

Nederlands record Anya Dekker 
zwemcompetitie gehandicapten
Aalsmeer - Op 26 mei werd in 
het Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion de finaleronde van 
de zwemcompetitie gehouden. De 
zwemmers, die minstens drie van 
de vier eerder in het jaar georgani-
seerde competitiewedstrijden had-
den gezwommen, kwamen in aan-
merking voor een finaleplaats. Tij-
dens deze finale konden zwemmers 
met een beperking uit heel Neder-
land deelnemen. Dus iedereen kon 
zijn of haar concurrent weer eens in 
actie zien. 
Ook Oceanus heeft het hele seizoen 
meegedaan aan deze competitie en 
was daarom in Eindhoven aanwe-
zig met een vijftal zwemmers, Mike 
Engel moest helaas door een bles-
sure verstek laten gaan. De spor-
ters met een handicap worden ge-
classificeerd als volgt: hoe zwaarder 
de handicap, hoe lager het cijfer. Er 
wordt gezwommen in de klasse S1 
t/m S10. Mensen met een verstan-
delijke beperking zwemmen in de 
klasse S14. Deborah Lok (S14) ging 
van start op de 100 meter rugslag 
en zwom een mooie tijd van 2.01,81. 
Ook Thymen van Dijk (S4) kwam 
op deze afstand aan de start. Hij 
zwom een prachtige tijd van 2.47,82. 
Een persoonlijk record. Anya Dek-
ker zwom haar eerste afstand op de 
50m schoolslag. Zij zwom een na-
tionaal record in haar klasse (SB6) 
in een tijd van 1.00.02. En plaatste 
zich hierdoor ook nog eens voor de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Sprint. Deborah Lok zwom hier met-
een al haar tweede afstand van de 
dag in zij tikte aan in een tijd van 
0.53,09, Naresh Murli (SB8) nam 
deel aan de 50 meter schoolslag 
voor heren, zijn tijd van 0.55.04 was 
goed. Beide zwemmers hebben nu 
weer een persoonlijk record. In pro-
gramma 7 zwom Naresh de 200m 
wisselslag en zijn tijd van 3.58,64 
was eveneens goed voor een nieuw 
persoonlijk record. Na een korte 
pauze ging het programma verder 
met de 50 meter vlinderslag voor 
dames. Anya Dekker kon aantik-
ken in een tijd van 0.57,52 en zwom 
daarmee weer een nieuw persoon-
lijk record. Lorenzo Kliffen (S14, tijd 
0.46,77) en Naresh (tijd 0.52,22) 
zwommen deze afstand bij de heren 
net boven hun persoonlijke best-
tijd. De 100 meter vrije slag voor da-

mes werd door Deborah afgelegd 
in een tijd van 1.36.56 en Lorenzo 
(1.26.31), Naresh (1.41.11) en Thy-
men (3.31.09). Deborah en Lorenzo 
kunnen weer een persoonlijk record 
achter hun naam schrijven. Helaas 
lukte dit niet bij Naresh en Thymen. 
Anya Dekker zwom als laatste de 
200 meter rug (tijd 3.35,16) en ver-
beterde haar persoonlijke tijd met 
maar liefst 25 seconden. Deborah 
Lok sloot de dag af met de 100 me-
ter schoolslag en verbeterde haar 
persoonlijke record in een tijd van 
2.01.16. Het resultaat van deze fina-
le was enorm. Thymen van Dijk en 
Anya Dekker werden in hun eigen 
klasse eerste en kregen een gouden 
medaille voor hun prestaties. Debo-
rah Lok werd tweede in het over-
all klassement en eerste bij de ju-
nioren, dus een gouden en zilveren 
medaille. Naresh Murli werd twee-
de in zijn klasse en Lorenzo Kliffen 
kreeg het brons omgehangen voor 
de klasse S14 voor heren. 
Oceanus werd dit jaar beloond voor 
haar inspanning door voor de twee-
de keer op rij de verenigingscom-
petitie te winnen en kreeg hiervoor 
een mooie beker. De komende tijd 
wordt een drukke tijd voor de Ocea-
nus met diverse grote wedstrijden in 
het verschiet. In het weekend van 8 
tot en met 10 juni zullen de Open 
Nederlandse Kampioenschappen 
georganiseerd worden in het Slo-
terparkbad te Amsterdam. In het 
weekend van 15 tot en met 17 ju-
ni wordt het Nederlands Junioren 
Kampioenschap georganiseerd in 
De Welle te Drachten en op 23 en 
24 juni vindt de NK Sprint plaats in 
het Sportcentrum Sportopol te Hee-
renveen.

Kom skiën of wakeboarden
Waterskivereniging houdt 
zondag open dag
Aalsmeer - Altijd al een keer willen 
waterskiën? Kom dan zondag 3 ju-
ni naar de open dag van de Neder-
landse Waterski & Wakeboard bond 
in Aalsmeer! Zondag 3 juni is het 
mogelijk om voor slechts 7,50 eu-
ro per persoon te waterskiën of te 
wakeboarden tijdens de open dag 
Vrijwilligers en ervaren instructeurs 
staan deze dag klaar om de basis-
vaardigheden van deze geweldige 

sport aan te leren of om ze te ver-
beteren. 
De Waterskivereniging Aalsmeer 
heet belangstellenden van harte 
welkom op haar mooie locatie aan 
de Westeinderplassen op het surf-
eiland aan de Kudelstaartseweg. De 
open dag is van 12.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kan de web-
site bekeken worden of stuur een 
email naar info@wsva.nl. 

Mooie eerste plaats voor 
voetbalmeiden RKAV MA1
Aalsmeer - Het voetbaltoernooi 
wat RKAV het afgelopen weekend 
in samenwerking met JAU organi-
seerde leverde de MA1 de eerste 
plaats op!
Uit de poule was een team wegge-
vallen, maar door goed kunst- en 
vliegwerk van de coördinator Ingrid 
Kempers hebben de meiden van de 
MA1 toch nog 4 wedstrijden kun-
nen spelen. Met als overtuigend re-
sultaat de eerste plaats. De taart die 
bij de bokaal uitgereikt werd ging er 
met smaak in.
In de voorjaarscompetitie, waarin 
dit team van 15 meiden ingedeeld 
was door de KNVB in de 1e klasse, 
hebben zij een mooie derde plaats 
bereikt. Het seizoen werd mooi af-

gesloten met bovengenoemde po-
sitie, 1e van 3 verenigingen die 
meededen.
Volgend seizoen wordt er weer ge-
voetbald door deze meiden van 15 
tot 18 jaar, zowel bekercompetitie 
als reguliere competitie en er kun-
nen zich nog speelsters aanmelden. 
Zoals het er nu naar uitziet zal dit 
team halverwege het seizoen 2012-
2013 met misschien een tekort ko-
men te zitten en zal het zijn inzet 
gaan geven en vragen bij zowel de 
dames van RKAV als zich aanslui-
ten in naam bij JAU.
Dus heb je zin om te voetballen in 
een meidenteam, sluit je dan aan bij 
RKAV MA1 via de site of coördina-
tor Ingrid Kempers.



De gemeente heeft een nulmeting verricht naar de eigen dienstverlening.

Burgemeester Pieter Litjens (Aalsmeer) met burgemeester Jan van Zanen (Amstelveen).

In het Burgerjaarverslag over 2011, waarvan u op 
deze pagina een korte samenvatting vindt, laten 
wij zien wat we als gemeente vorig jaar allemaal 
hebben gedaan. Afgelopen jaar stond onze gemeen-
te bol van de evenementen. Naast de jaarlijkse te-
rugkerende hoogtepunten zoals de Tropical Night 
en Summer Dance, vond het eerste Nationaal Re-
genboog Evenement plaats en fietsten bijna 10.000 
mensen mee met de Ride for the Roses. Deelnemers, 
sponsoren en bedrijven brachten gezamenlijk het 
recordbedrag van 1,6 miljoen euro bijeen voor KWF 
Kankerbestrijding. 

Maar 2011 bracht ook minder goed nieuws: we moe-
ten als gemeente, evenals alle andere gemeenten 
in Nederland, bezuinigen. De bezuinigingen plus de 
extra taken die wij als gemeente toebedeeld krijgen 
van het Rijk en de Provincie, maakt dat wij als or-
ganisatie kwetsbaar zijn. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar oplossingen. Om te garanderen dat we 
ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed 
kunnen uitvoeren, gaan we op ambtelijk niveau fu-
seren met buurgemeente Amstelveen. 
Dit houdt in dat alle Aalsmeerse ambtenaren per 1 
januari 2013 overgaan naar de Amstelveense organi-

satie. U zult daar als burger niet veel van merken. 
U kunt straks nog gewoon uw paspoort ophalen bij 
het loket van het gemeentehuis in Aalsmeer. Ook 
voor overleg met ambtenaren blijft het gemeente-
huis de centrale plek. Aalsmeer blijft een zelfstan-
dige gemeente, met een eigen gemeenteraad, een 
eigen college, een eigen gemeentehuis en een eigen 
identiteit. 

Pieter Litjens
Burgemeester Aalsmeer

burgerjaarverslag 2011
Highlights

Wat hebben we nog meer bereikt? 
- Geslaagde woonwensenmarkt voor jongeren
- Start bouw Dorpshaven
- Nieuwe werkwijze Loket Wonen, Welzijn en Zorg
- Uitbreiding van de Mikado
- Plannen voor horecagelegenheid Kudelstaart
- Watertoren heropend
- Tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers
- Oprichting stichting Urgente Noden 
- Extra aandacht voor handhaving
- Aanpassing bushokjes en -haltes
- Inhaalslag herziening bestemmingsplannen
- Groen licht voor Mijnsheerlyckheid
- Geslaagde energiemarkt
- Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer

Het gehele burgerjaarverslag kunt 
u vinden op www.aalsmeer.nl.
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
T 0297 - 387575 • I info@aalsmeer.nl • http://twitter.com/Aalsmeer_nl

Scan de QR-code met een QR Reader op  uw smartphone.

ajax-supporters trainen voor 
straatvoetbaltoernooi 2012
Onder het motto Ajacied of niet leren Kudelstaartse 
jongeren beter voetballen én leren ze wat de 
kernwaarden van Ajax inhouden. Want: een Ajacied 
misdraagt zich niet. De jongens krijgen, onder be-
geleiding van de aan Ajax gerelateerde organisatie 
Axios, sinds november wekelijks trainingen, zodat 
ze als team goed voorbereid kunnen meedoen aan 
het Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi bij RKDES. 

De eerste verkiezingen waren een groot succes.

Vrijdagavond 28 oktober 2011 werden in een over-
volle burgerzaal van het gemeentehuis Aalsmeer 
de winnende Onderneming en Starter van het jaar 
van gemeente Aalsmeer 2011 bekend gemaakt. 
Burgemeester Pieter Litjens, tevens voorzitter van 
de jury, liet tijdens zijn openingswoord weten 
dat de jury heel bedrijven had gezien. “Het zijn 
allemaal prachtige bedrijven met allemaal hun 
eigen successen. De jury stond daarom voor een 
moeilijke taak.” Dutch Flower Group werd door de 
jury gekozen als Onderneming van het jaar 2011. 
Wethouder Ad Verburg reikte de prijs voor Starter 
van het Jaar uit aan het Westeinder Paviljoen. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Cultuureducatie 
is een speerpunt in het nieuwe cultuurbeleid.”

Afgelopen jaar hebben de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn een gezamenlijke subsi-
die gekregen van de Provincie Noord-Holland om 
cultuureducatie een structurele plek te geven in 
het basisonderwijs. Op deze manier kunnen alle 
kinderen kennis maken met cultuur. Aalsmeer sluit 
zich aan bij het Loket Cultuureducatie Amstel-
veen, dat cultuureducatief aanbod voor scholen 
in Amstelveen verzorgt. Het loket gaat samenwer-
ken met culturele instellingen in Aalsmeer, zoals 
de bibliotheek, Kunst en Cultuur Aalsmeer en de 
Historische Tuin. 

basisschoolleerlingen maken 
kennis met kunst en cultuur

verkiezing Onderneming 
en starter van het jaar

Soms wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Controle gebruik gemeentegronden

Op naar ambtelijke samenwerking aalsmeer amstelveen

Schiphol heeft voor Aalsmeer grote voor- en nade-
len. Zo heeft de economie veel baat bij de main-
portfunctie van de luchthaven, maar er kleven ook 
veel nadelen aan het vliegverkeer, zoals geluids-
overlast. Aalsmeer ligt pal onder de Aalsmeerbaan, 
die veel hinder oplevert. Maar ook vliegverkeer 
van andere banen raakt Aalsmeer. Wethouder Ulla 
Eurich: “Van alle hinderbeperkende maatregelen 
was er tot nu toe niet één die een positief effect 
had in Aalsmeer. Strijden voor minder hinder is 
daarom niet realistisch, maar als wethouder vecht 
ik ervoor dat de extra hinder zo eerlijk mogelijk 
wordt verdeeld.”  

Eind augustus 2010 zijn de partijen aan de Alders-
tafel, waaraan vertegenwoordigers van bewoners, 
bestuurders en de luchtvaartsector deelnemen, 
het eens geworden over de start van een tweejarig 
experiment met een Nieuw Normen- en Handha-
vingsstelsel (NNHS) voor Schiphol. Het experiment 
met het nieuwe stelsel, dat op 1 november 2010 
van start is gegaan, gaat uit van het zogeheten 
‘geluidsprefentieel’ baangebruik, waarbij bij voor-
keur de minst overlastgevende banen (Polderbaan 
en Kaagbaan) worden ingezet. Wethouder Eurich: 
“Tijdens het experiment is het oude stelsel blijven 
functioneren. Zo kunnen we bij de eindevaluatie 

duidelijk zien of we beter of slechter af zijn met 
het nieuwe stelsel.” Op 25 april 2012 is de heer Al-
ders, oud-minister van milieu en naamgever van de 
Alderstafel, naar Aalsmeer gekomen om de eerste 
evaluatie van het Nieuwe Normen- en Handha-
vingsstelsel (NNHS) van Schiphol toe te lichten. 
‘Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer’, was 
zijn harde conclusie.

De gemeente brengt regelmatig een nieuwsbrief 
uit met informatie over Schiphol. Deze kunt u vin-
den op de website: www.aalsmeer.nl/schiphol.

‘Overlast schiphol zo eerlijk mogelijk verdelen’ 

De nieuwe N201 is waarschijnlijk in 2015 gereed.

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2006 hard 
aan de omlegging van de N201 en werkt hierbij 
samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn, 
het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en Schiphol. In 
2011 zijn de deelprojecten bij de A2, de A9 (inclu-
sief Bosrandbrug) en bij de Amstelhoek gestart. De 
omlegging Aalsmeer-Uithoorn is op een paar onder-
delen na klaar. In 2011 is vooral aandacht gegeven 

aan de veiligheid bij incidenten in de Waterwolf-
tunnel. De gemeente Aalsmeer is het bevoegd 
gezag wat betreft de inzet van de hulpdiensten bij 
een incident in de tunnel. Het college zal pas een 
openstellingvergunning voor de Waterwolftunnel 
afgeven als de plannen voor het bestrijden van in-
cidenten goed zijn en er ook geoefend is met deze 
plannen. De gehele omlegging zal waarschijnlijk in 
2015 klaar zijn.

In 2011 heeft de gemeente een ‘nulmeting’ verricht 
naar de eigen dienstverlening. De aanleiding voor 
dit onderzoek is de samenwerking met Amstelveen. 
Een van de doelen van de samenwerking is immers 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverle-
ning. De uitkomsten van de meting waren positief; 

veel mensen zijn tevreden over de dienstverle-
ning. Wel vinden veel burgers dat de telefonische 
bereikbaarheid van de afdelingen en de termijn 
waarop de post wordt afgehandeld kunnen worden 
verbeterd.

Omlegging N201 vordert gestaag

Hoe tevreden bent u over de gemeentelijke dienstverlening?

Gemeente Aalsmeer heeft binnen de gemeentegren-
zen verschillende gronden in eigendom. Voor de 
burger is het echter niet altijd duidelijk om welke 
gronden dit gaat. Hierdoor is de situatie ontstaan 
dat sommige burgers, bewust of onbewust, gebruik 
maken van gemeentelijke grond. In situaties waar-
bij gemeentelijke grond in gebruik is genomen, zon-
der dat daarover overeenstemming bestaat met de 
gemeente, is een aangetekende brief naar de ver-
moedelijke gebruikers gestuurd. De gemeente ont-
ving daarop veel verontruste reacties van burgers. 
Volgens wethouder Ad Verburg moest de gemeente 

deze formele stap nemen om in kaart te brengen 
wie wel en wie niet oneigenlijk gebruik maakt van 
grond. “De brieven zijn mede verzonden op basis 
van eerder genomen luchtfoto’s. Op die foto’s kun 
je veel zien, maar lang niet alles, zo hebben we ge-
merkt. De gemeente heeft juist ook deze reacties 
nodig om tot een goede beoordeling van de situ-
atie te komen.” Als het mogelijk is, zal de situatie 
worden gelegaliseerd. Ook bestaat de mogelijkheid 
om - onder voorwaarden - een onderhoudsovereen-
komst te sluiten.

De bezuinigingen en de extra taken die Aalsmeer, 
evenals alle andere gemeenten, toebedeeld krijgt 
van het Rijk en de Provincie, maakt dat de gemeen-
telijke organisatie kwetsbaar is. Omdat de huidige 
schaal van de ambtelijke organisatie niet toekomst-
bestendig is, gaf de gemeenteraad in 2011 groen 
licht voor een onderzoek naar ambtelijke samen-
werking met de gemeente Amstelveen. Hieruit bleek 

dat beide gemeenten tegen lagere kosten een bete-
re dienstverlening aan hun burgers kunnen bieden. 
Een van de uitgangspunten van de samenwerking is 
dat beide gemeenten bestuurlijk volledig zelfstan-
dig blijven. Ook blijft het eigen gemeentehuis dé 
plek voor dienstverlening aan burgers, instellingen 
en bedrijven. 

“Terugblik op een bewogen 2011”

Dementie is een groeiend probleem in Nederland en 
dus ook in Aalsmeer. Voor mantelzorgers en kinde-
ren van een dementiepatiënt kan de zorg erg zwaar 
zijn. De gemeente Aalsmeer subsidieert daarom 
sinds 2011 twee projecten van Zorgcentrum Aals-
meer om hen daarbij te ondersteunen. Wethouder 
Ad Verburg: “Het is zo belangrijk voor direct betrok-
kenen om zich gesteund te voelen. Zo kunnen zij de 
situatie veel beter aan.” 
In Aalsmeer wonen ruim 400 mensen met een vorm 
van dementie en dat aantal zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. Voor mensen met (begin-
nende) dementie is Zorgcentrum Aelsmeer in 2007 

begonnen met een ontmoetingsgroep, waar inmid-
dels zo’n 50 mensen gebruik van maken. Maar al-
leen mensen met dementie begeleiden is niet vol-
doende, zegt Ellen Millenaar, coördinator van de 
ontmoetingsgroep. “Er moet ook aandacht zijn voor 
de mantelzorgers en kinderen van dementiepatiën-
ten. Zorgen voor iemand met dementie is een zware 
taak en mantelzorgers lopen grote kans overbelast 
te raken.” Het Zorgcentrum Aelsmeer is daarom be-
gonnen met gespreksgroepen voor lotgenoten en 
voor kinderen van mensen met dementie. Gemeente 
Aalsmeer heeft onlangs besloten deze twee bijzon-
dere projecten voor twee jaar te subsidiëren.

gemeente ondersteunt mantelzorgers van dementiepatiënten 

Wethouder Ad Verburg en Ellen Millenaar in gesprek met twee mantelzorgers.

Jongeren trainen voor het 
Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi.

‘Met belgerinkel 
naar de winkel’
In mei en juni werd de campagne ‘Met Belgerinkel 
naar de winkel’ georganiseerd. Samen met een 
groot deel van de winkeliers en de lokale Fiet-
sersbond stimuleerde de gemeente Aalsmeer de 
inwoners om met de fiets de boodschappen te 
doen. Wethouder Ulla Eurich: “Fietsen is goed voor 
de luchtkwaliteit, de klimaatbeheersing, de condi-
tie van de fietser en de portemonnee. Ook heb je 
als fietser geen last van parkeerproblemen.” Onder 
het motto ‘Fiets en je wint altijd!’ werden er leuke 
prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers. 

Wethouder Ulla Eurich geeft het goede voorbeeld. Aalsmeer heeft last van alle banen van Schiphol.

Nieuwe Woonvisie
In de zomer van 2011 is de Woonvisie Aalsmeer 
2011 - 2020 vastgesteld. Hierin staat wat de 
gemeente de komende jaren op het gebied van 
wonen wil bereiken en wat er moet gebeuren om 
deze doelen te realiseren. Wethouder Ulla Eurich: 
“Ondanks het grote aanbod van nieuwbouw wo-
ningen is het voor jongeren, starters, ouderen en 

mensen met een beperkt inkomen nog steeds lastig 
om geschikte woonruimte te vinden. De gemeente 
wil zich de komende jaren met name richten op 
die groepen op de woningmarkt die het zelfstandig 
niet redden. Met de nieuwe woonvisie hebben we 
nu de instrumenten in handen om daadwerkelijk 
verschil te kunnen maken.” 

In Dorpshaven komen veel startersappartementen. 

alle kinderen in veilige handen
De Aalsmeerse zedenzaak was aanleiding om 
misbruik van kinderen bij vrijwilligersorganisaties 
bespreekbaar te maken. Om dit te bereiken is in 
2011 gestart met het traject In Veilige Handen. 
Tijdens diverse bijeenkomsten is met vrijwilligers-
organisaties en verenigingen gesproken over de 

preventie van seksueel misbruik. De organisaties 
gaven aan dat door de gesprekken de bewustwor-
ding is vergroot. Ook weten zij nu beter waar zij 
zich kunnen melden als zij een vermoeden heb-
ben van seksueel misbruik. In 2012 krijgen deze 
bijeenkomsten een vervolg. 

Aalsmeerse organisaties discussiëren over de veiligheid van kinderen.



De gemeente heeft een nulmeting verricht naar de eigen dienstverlening.

Burgemeester Pieter Litjens (Aalsmeer) met burgemeester Jan van Zanen (Amstelveen).

In het Burgerjaarverslag over 2011, waarvan u op 
deze pagina een korte samenvatting vindt, laten 
wij zien wat we als gemeente vorig jaar allemaal 
hebben gedaan. Afgelopen jaar stond onze gemeen-
te bol van de evenementen. Naast de jaarlijkse te-
rugkerende hoogtepunten zoals de Tropical Night 
en Summer Dance, vond het eerste Nationaal Re-
genboog Evenement plaats en fietsten bijna 10.000 
mensen mee met de Ride for the Roses. Deelnemers, 
sponsoren en bedrijven brachten gezamenlijk het 
recordbedrag van 1,6 miljoen euro bijeen voor KWF 
Kankerbestrijding. 

Maar 2011 bracht ook minder goed nieuws: we moe-
ten als gemeente, evenals alle andere gemeenten 
in Nederland, bezuinigen. De bezuinigingen plus de 
extra taken die wij als gemeente toebedeeld krijgen 
van het Rijk en de Provincie, maakt dat wij als or-
ganisatie kwetsbaar zijn. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar oplossingen. Om te garanderen dat we 
ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed 
kunnen uitvoeren, gaan we op ambtelijk niveau fu-
seren met buurgemeente Amstelveen. 
Dit houdt in dat alle Aalsmeerse ambtenaren per 1 
januari 2013 overgaan naar de Amstelveense organi-

satie. U zult daar als burger niet veel van merken. 
U kunt straks nog gewoon uw paspoort ophalen bij 
het loket van het gemeentehuis in Aalsmeer. Ook 
voor overleg met ambtenaren blijft het gemeente-
huis de centrale plek. Aalsmeer blijft een zelfstan-
dige gemeente, met een eigen gemeenteraad, een 
eigen college, een eigen gemeentehuis en een eigen 
identiteit. 

Pieter Litjens
Burgemeester Aalsmeer

burgerjaarverslag 2011
Highlights

Wat hebben we nog meer bereikt? 
- Geslaagde woonwensenmarkt voor jongeren
- Start bouw Dorpshaven
- Nieuwe werkwijze Loket Wonen, Welzijn en Zorg
- Uitbreiding van de Mikado
- Plannen voor horecagelegenheid Kudelstaart
- Watertoren heropend
- Tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers
- Oprichting stichting Urgente Noden 
- Extra aandacht voor handhaving
- Aanpassing bushokjes en -haltes
- Inhaalslag herziening bestemmingsplannen
- Groen licht voor Mijnsheerlyckheid
- Geslaagde energiemarkt
- Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer

Het gehele burgerjaarverslag kunt 
u vinden op www.aalsmeer.nl.
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
T 0297 - 387575 • I info@aalsmeer.nl • http://twitter.com/Aalsmeer_nl

Scan de QR-code met een QR Reader op  uw smartphone.

ajax-supporters trainen voor 
straatvoetbaltoernooi 2012
Onder het motto Ajacied of niet leren Kudelstaartse 
jongeren beter voetballen én leren ze wat de 
kernwaarden van Ajax inhouden. Want: een Ajacied 
misdraagt zich niet. De jongens krijgen, onder be-
geleiding van de aan Ajax gerelateerde organisatie 
Axios, sinds november wekelijks trainingen, zodat 
ze als team goed voorbereid kunnen meedoen aan 
het Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi bij RKDES. 

De eerste verkiezingen waren een groot succes.

Vrijdagavond 28 oktober 2011 werden in een over-
volle burgerzaal van het gemeentehuis Aalsmeer 
de winnende Onderneming en Starter van het jaar 
van gemeente Aalsmeer 2011 bekend gemaakt. 
Burgemeester Pieter Litjens, tevens voorzitter van 
de jury, liet tijdens zijn openingswoord weten 
dat de jury heel bedrijven had gezien. “Het zijn 
allemaal prachtige bedrijven met allemaal hun 
eigen successen. De jury stond daarom voor een 
moeilijke taak.” Dutch Flower Group werd door de 
jury gekozen als Onderneming van het jaar 2011. 
Wethouder Ad Verburg reikte de prijs voor Starter 
van het Jaar uit aan het Westeinder Paviljoen. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Cultuureducatie 
is een speerpunt in het nieuwe cultuurbeleid.”

Afgelopen jaar hebben de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn een gezamenlijke subsi-
die gekregen van de Provincie Noord-Holland om 
cultuureducatie een structurele plek te geven in 
het basisonderwijs. Op deze manier kunnen alle 
kinderen kennis maken met cultuur. Aalsmeer sluit 
zich aan bij het Loket Cultuureducatie Amstel-
veen, dat cultuureducatief aanbod voor scholen 
in Amstelveen verzorgt. Het loket gaat samenwer-
ken met culturele instellingen in Aalsmeer, zoals 
de bibliotheek, Kunst en Cultuur Aalsmeer en de 
Historische Tuin. 

basisschoolleerlingen maken 
kennis met kunst en cultuur

verkiezing Onderneming 
en starter van het jaar

Soms wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Controle gebruik gemeentegronden

Op naar ambtelijke samenwerking aalsmeer amstelveen

Schiphol heeft voor Aalsmeer grote voor- en nade-
len. Zo heeft de economie veel baat bij de main-
portfunctie van de luchthaven, maar er kleven ook 
veel nadelen aan het vliegverkeer, zoals geluids-
overlast. Aalsmeer ligt pal onder de Aalsmeerbaan, 
die veel hinder oplevert. Maar ook vliegverkeer 
van andere banen raakt Aalsmeer. Wethouder Ulla 
Eurich: “Van alle hinderbeperkende maatregelen 
was er tot nu toe niet één die een positief effect 
had in Aalsmeer. Strijden voor minder hinder is 
daarom niet realistisch, maar als wethouder vecht 
ik ervoor dat de extra hinder zo eerlijk mogelijk 
wordt verdeeld.”  

Eind augustus 2010 zijn de partijen aan de Alders-
tafel, waaraan vertegenwoordigers van bewoners, 
bestuurders en de luchtvaartsector deelnemen, 
het eens geworden over de start van een tweejarig 
experiment met een Nieuw Normen- en Handha-
vingsstelsel (NNHS) voor Schiphol. Het experiment 
met het nieuwe stelsel, dat op 1 november 2010 
van start is gegaan, gaat uit van het zogeheten 
‘geluidsprefentieel’ baangebruik, waarbij bij voor-
keur de minst overlastgevende banen (Polderbaan 
en Kaagbaan) worden ingezet. Wethouder Eurich: 
“Tijdens het experiment is het oude stelsel blijven 
functioneren. Zo kunnen we bij de eindevaluatie 

duidelijk zien of we beter of slechter af zijn met 
het nieuwe stelsel.” Op 25 april 2012 is de heer Al-
ders, oud-minister van milieu en naamgever van de 
Alderstafel, naar Aalsmeer gekomen om de eerste 
evaluatie van het Nieuwe Normen- en Handha-
vingsstelsel (NNHS) van Schiphol toe te lichten. 
‘Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer’, was 
zijn harde conclusie.

De gemeente brengt regelmatig een nieuwsbrief 
uit met informatie over Schiphol. Deze kunt u vin-
den op de website: www.aalsmeer.nl/schiphol.

‘Overlast schiphol zo eerlijk mogelijk verdelen’ 

De nieuwe N201 is waarschijnlijk in 2015 gereed.

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2006 hard 
aan de omlegging van de N201 en werkt hierbij 
samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn, 
het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en Schiphol. In 
2011 zijn de deelprojecten bij de A2, de A9 (inclu-
sief Bosrandbrug) en bij de Amstelhoek gestart. De 
omlegging Aalsmeer-Uithoorn is op een paar onder-
delen na klaar. In 2011 is vooral aandacht gegeven 

aan de veiligheid bij incidenten in de Waterwolf-
tunnel. De gemeente Aalsmeer is het bevoegd 
gezag wat betreft de inzet van de hulpdiensten bij 
een incident in de tunnel. Het college zal pas een 
openstellingvergunning voor de Waterwolftunnel 
afgeven als de plannen voor het bestrijden van in-
cidenten goed zijn en er ook geoefend is met deze 
plannen. De gehele omlegging zal waarschijnlijk in 
2015 klaar zijn.

In 2011 heeft de gemeente een ‘nulmeting’ verricht 
naar de eigen dienstverlening. De aanleiding voor 
dit onderzoek is de samenwerking met Amstelveen. 
Een van de doelen van de samenwerking is immers 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverle-
ning. De uitkomsten van de meting waren positief; 

veel mensen zijn tevreden over de dienstverle-
ning. Wel vinden veel burgers dat de telefonische 
bereikbaarheid van de afdelingen en de termijn 
waarop de post wordt afgehandeld kunnen worden 
verbeterd.

Omlegging N201 vordert gestaag

Hoe tevreden bent u over de gemeentelijke dienstverlening?

Gemeente Aalsmeer heeft binnen de gemeentegren-
zen verschillende gronden in eigendom. Voor de 
burger is het echter niet altijd duidelijk om welke 
gronden dit gaat. Hierdoor is de situatie ontstaan 
dat sommige burgers, bewust of onbewust, gebruik 
maken van gemeentelijke grond. In situaties waar-
bij gemeentelijke grond in gebruik is genomen, zon-
der dat daarover overeenstemming bestaat met de 
gemeente, is een aangetekende brief naar de ver-
moedelijke gebruikers gestuurd. De gemeente ont-
ving daarop veel verontruste reacties van burgers. 
Volgens wethouder Ad Verburg moest de gemeente 

deze formele stap nemen om in kaart te brengen 
wie wel en wie niet oneigenlijk gebruik maakt van 
grond. “De brieven zijn mede verzonden op basis 
van eerder genomen luchtfoto’s. Op die foto’s kun 
je veel zien, maar lang niet alles, zo hebben we ge-
merkt. De gemeente heeft juist ook deze reacties 
nodig om tot een goede beoordeling van de situ-
atie te komen.” Als het mogelijk is, zal de situatie 
worden gelegaliseerd. Ook bestaat de mogelijkheid 
om - onder voorwaarden - een onderhoudsovereen-
komst te sluiten.

De bezuinigingen en de extra taken die Aalsmeer, 
evenals alle andere gemeenten, toebedeeld krijgt 
van het Rijk en de Provincie, maakt dat de gemeen-
telijke organisatie kwetsbaar is. Omdat de huidige 
schaal van de ambtelijke organisatie niet toekomst-
bestendig is, gaf de gemeenteraad in 2011 groen 
licht voor een onderzoek naar ambtelijke samen-
werking met de gemeente Amstelveen. Hieruit bleek 

dat beide gemeenten tegen lagere kosten een bete-
re dienstverlening aan hun burgers kunnen bieden. 
Een van de uitgangspunten van de samenwerking is 
dat beide gemeenten bestuurlijk volledig zelfstan-
dig blijven. Ook blijft het eigen gemeentehuis dé 
plek voor dienstverlening aan burgers, instellingen 
en bedrijven. 

“Terugblik op een bewogen 2011”

Dementie is een groeiend probleem in Nederland en 
dus ook in Aalsmeer. Voor mantelzorgers en kinde-
ren van een dementiepatiënt kan de zorg erg zwaar 
zijn. De gemeente Aalsmeer subsidieert daarom 
sinds 2011 twee projecten van Zorgcentrum Aals-
meer om hen daarbij te ondersteunen. Wethouder 
Ad Verburg: “Het is zo belangrijk voor direct betrok-
kenen om zich gesteund te voelen. Zo kunnen zij de 
situatie veel beter aan.” 
In Aalsmeer wonen ruim 400 mensen met een vorm 
van dementie en dat aantal zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. Voor mensen met (begin-
nende) dementie is Zorgcentrum Aelsmeer in 2007 

begonnen met een ontmoetingsgroep, waar inmid-
dels zo’n 50 mensen gebruik van maken. Maar al-
leen mensen met dementie begeleiden is niet vol-
doende, zegt Ellen Millenaar, coördinator van de 
ontmoetingsgroep. “Er moet ook aandacht zijn voor 
de mantelzorgers en kinderen van dementiepatiën-
ten. Zorgen voor iemand met dementie is een zware 
taak en mantelzorgers lopen grote kans overbelast 
te raken.” Het Zorgcentrum Aelsmeer is daarom be-
gonnen met gespreksgroepen voor lotgenoten en 
voor kinderen van mensen met dementie. Gemeente 
Aalsmeer heeft onlangs besloten deze twee bijzon-
dere projecten voor twee jaar te subsidiëren.

gemeente ondersteunt mantelzorgers van dementiepatiënten 

Wethouder Ad Verburg en Ellen Millenaar in gesprek met twee mantelzorgers.

Jongeren trainen voor het 
Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi.

‘Met belgerinkel 
naar de winkel’
In mei en juni werd de campagne ‘Met Belgerinkel 
naar de winkel’ georganiseerd. Samen met een 
groot deel van de winkeliers en de lokale Fiet-
sersbond stimuleerde de gemeente Aalsmeer de 
inwoners om met de fiets de boodschappen te 
doen. Wethouder Ulla Eurich: “Fietsen is goed voor 
de luchtkwaliteit, de klimaatbeheersing, de condi-
tie van de fietser en de portemonnee. Ook heb je 
als fietser geen last van parkeerproblemen.” Onder 
het motto ‘Fiets en je wint altijd!’ werden er leuke 
prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers. 

Wethouder Ulla Eurich geeft het goede voorbeeld. Aalsmeer heeft last van alle banen van Schiphol.

Nieuwe Woonvisie
In de zomer van 2011 is de Woonvisie Aalsmeer 
2011 - 2020 vastgesteld. Hierin staat wat de 
gemeente de komende jaren op het gebied van 
wonen wil bereiken en wat er moet gebeuren om 
deze doelen te realiseren. Wethouder Ulla Eurich: 
“Ondanks het grote aanbod van nieuwbouw wo-
ningen is het voor jongeren, starters, ouderen en 

mensen met een beperkt inkomen nog steeds lastig 
om geschikte woonruimte te vinden. De gemeente 
wil zich de komende jaren met name richten op 
die groepen op de woningmarkt die het zelfstandig 
niet redden. Met de nieuwe woonvisie hebben we 
nu de instrumenten in handen om daadwerkelijk 
verschil te kunnen maken.” 

In Dorpshaven komen veel startersappartementen. 

alle kinderen in veilige handen
De Aalsmeerse zedenzaak was aanleiding om 
misbruik van kinderen bij vrijwilligersorganisaties 
bespreekbaar te maken. Om dit te bereiken is in 
2011 gestart met het traject In Veilige Handen. 
Tijdens diverse bijeenkomsten is met vrijwilligers-
organisaties en verenigingen gesproken over de 

preventie van seksueel misbruik. De organisaties 
gaven aan dat door de gesprekken de bewustwor-
ding is vergroot. Ook weten zij nu beter waar zij 
zich kunnen melden als zij een vermoeden heb-
ben van seksueel misbruik. In 2012 krijgen deze 
bijeenkomsten een vervolg. 

Aalsmeerse organisaties discussiëren over de veiligheid van kinderen.



Aalsmeer - Tijdens het pinkster 
weekend op 26 en 27 mei, werd in 
Duitsland het EK voor Tang Soo Do 
karate gehouden. De maanden lan-
ge voorbereidingen en de goede 
generale in België hebben resulta-
ten geboekt voor zeven leden van 
hoofdinstructeur Johan van de Nald 
van sportschool Wassanim. Alle ze-
ven leden wonnen in minstens één 
categorie heel mooie prijzen!
Het resulteerde in een bijzonder 
goed weekend. De Europese ti-

tels gingen naar Nick Pater, hij won 
goud bij de loopvormen, goud bij 
het sparren en behaalde ook nog 
zilver in de superzware poule van al-
le jeugdkampioenen, afdeling spar-
ren! Floor Sparnaaij pakte brons met 
haar 1.25 en witte band. Lulu Jiang 
won goud bij de loopvormen brons 
bij het sparren, Floor Sparnaaij haal-
de goud bij het sparren en werd 
knap 4e in een poule van 12 kids bij 
de loopvormen. Haar broertje Joep 
Sparnaaij won zilver bij het sparren, 
Lucas Onclin kon zilver mee naar 
huis nemen bij het sparren en ook 
Jolomi Ayutsede won zilver bij het 
sparren. Het was zijn debuut voor 
dit grote talent! Tot slot presteerde 
Remzi Bras het om zilver te pakken. 
Zijn leraar schreeuwde de longen 
uit zijn lijf van enthousiasme. Al-
le leden verdienen een eervolle ver-
melding. Het was een internationaal 
toernooi met onder meer deelname 
uit Engeland, Schotland, Polen, Tur-
kije en Marokko. Een goed georga-
niseerd toernooi. Volgend jaar zal 
het WK plaatsvinden op 2, 3 en 4 
mei in Rotterdam. Foto’s kunt u bin-
nenkort op de website vinden: www.
wassanim.nl Voor meer info over de 
sport kunt u bellen met instructeur 
Johan v.d. Nald via 06-51987470 of 
mailen met wassanim@hotmail.com
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Internationaal voetbaltoernooi
Geweldige prestaties JAU 
selectieteams in Poperen 
Aalsmeer - JAU is het Pinkster-
weekeinde met vijf selectieteams 
afgereisd naar het Belgische Po-
peringen om daar aan het twee-
daagse voetbaltoernooi deel te ne-
men. Naast Nederlandse en Belgi-
sche teams, waren er ook teams uit 
Duitsland en Frankrijk. JAU en voor-
heen ook VVA, nemen sinds enkele 
jaren deel aan dit goed bezette toer-
nooi. De meeste jongens zijn op vrij-
dagmiddag afgereisd naar Koksijde, 
waar ze sinds enige jaren de Sint 
Antoine herberg bezetten. Naast 
eten en slapen, wordt deze herberg 
ook gebruikt om het nodige vertier 
te hebben. Met name het in slaap 
komen is voor de meeste een pro-
bleem. Dit is natuurlijk te begrijpen 
als je met je voetbal vrienden een 
weekendje samen bent. Ondanks, 
of misschien wel mede hierdoor 
zijn er afgelopen weekeinde enor-
me prestaties verricht. Zaterdag-
ochtend begonnen de poule wed-
strijden. In de eerste wedstrijden 
kon je merken dat sommige spe-
lers, met name de jongere jongens, 
even wat moeite hadden om in hun 
ritme te komen. Moeilijke omstan-
digheden, zoals hoge temperatuur 
en een zwaar veld, maakte het voor 
de spelers niet gemakkelijk. De eer-
ste wedstrijd verloren de pupillen 
van de E1. Ook het C1 team ver-
loor nipt tegen het Franse Villeneu-
ve Saint George. Beter ging het met 
het B1 team die gelijk speelden te-
gen het Duitse Ubedissen en het A1 
elite team die tegen de plaatselijke 
favoriet KBS Poperinge niet verder 
als een 0-0 kwam. Het enige team, 
dat vanaf aanvang van het toernooi 
kon winnen, was het D1 team. Na 
veel tegenslag dit jaar in de com-
petitie, waren zij sterk gemotiveerd 
om dit toernooi succesvol af te kun-
nen sluiten. Een knappe 5-1 over-
winning was het resultaat. Op zon-
dag werd het toernooi onderbroken 
voor de penalty bokaal. Voor JAU 
wist de doelman van de D1, Marijn, 
de JAU eer hoog te houden. Koel-
bloedig als altijd schoot hij de bal-
len in het doel. Misschien iets voor 

Oranje! De rest van de zaterdag en 
ook de zondagochtend vonden de 
andere poule wedstrijden plaats. 
Na de eerste nederlaag van de E1, 
heeft het team zich enorm opgela-
den en heeft verder alle poule wed-
strijden met hoogstaand voetbal ge-
wonnen. Er werd eenvoudig met 5-0 
gewonnen en dit leverde de eer-
ste plaats op. De D1 heeft een fan-
tastisch toernooi gespeeld. Gecon-
centreerd voor iedere wedstrijd, met 
een enorme inzet en waarbij de in-
dividuele kwaliteit voor het team be-
lang werd gebruikt. Slechts eenmaal 
werd er gelijk gespeeld, waarna de 
JAU’ers zich terug hebben gevoch-
ten na een 2-0 achterstand. In de fi-
nale moest van de plaatselijke KFC 
Poperinge gewonnen worden. JAU 
ging voortvarend van start. Goed 
combinatie spel en veel druk, met 
name vanaf de rechterflank resul-
teerde in een snelle 0-2. Tegenstan-
der kwam helaas terug en maak-
te zelfs kort voor tijd op ongelukki-
ge wijze 3-2. Voor de B en C teams 
liep het helaas niet zo gemakkelijk. 
Het C team had het vanaf de eer-
ste wedstrijd moeilijk. Invallers en 
een flinke blessure van de centra-
le verdediger maakten het moei-
lijk. Helaas dit jaar geen podium-
plaats. Voor het B1 team geldt het-
zelfde. Tweemaal een gelijkspel, een 
keer verlies. Tot slot werd er van KE 
Werwik gewonnen. Als laatste het 
JAU A1, elite team. Tweemaal gelijk-
spel en driemaal winst bracht hen 
tot de climax van de zondag. De fi-
nale tegen KSK Vlamertinge uit Bel-
gië. Geen probleem voor de A1. De 
tegenstander werd met een eenvou-
dige 2-0 naar huis gestuurd. De A1 
is tijdens deze wedstrijd niet een-
maal een moment in de problemen 
is geweest. Eerste prijs en boven-
dien winnaar van de ‘fair-play’ cup. 

Gesteld kan worden dat JAU op 
het gebied van instelling, motiva-
tie en correct gedrag, maar ook als 
het gaat om het spelen van mooi en 
aantrekkelijk voetbal een vereniging 
is waar Aalsmeer trots op mag zijn.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 1 juni 
kunt u koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Aanvang is 20.00 
uur, maar de zaal van het buurt-
huis in de Roerdomplaan 3 opent al 
om 19.30 uur. Het koppelkaarten op 
25 mei is gewonnen door Plony de 
Langen en Tiny van de Polder met 
5681 punten. Op twee eindigden 
Meindert van de Terp en Siem Bur-
gers met 5293 punten en de dede 
plaats was voor Antoon van de Pol-
der en Cor Knol met 5287 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 6 
juni vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 23 mei is gewonnen door 
Wil ter Horst met 5345 punten. Op 
twee Tom Verlaan met 4938 pun-
ten en op drie Annie Blauwhoff met 
4668 punten.

Alie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis. 
Klaverjassen en jokeren staan op het 
programma. Er is ook gelegenheid 
voor rummicub en hartenjagen. Op 
donderdag 24 mei is het klaverjassen 
gewonnen door Alie van Weerden-
burg met 5190 punten, gevolgd door 
An Uiterwaal met 5182 punten en op 
drie Nico de Ron met 5117 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Marie 
van der Jagt met 51 punten. Ook be-
langstelling voor deze gezellige mid-
dag? Er wordt van 13.30 tot 16.30 uur 
gekaart.Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen die zin heeft om te komen 
klaverjassen is van harte welkom. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Op 23 mei is de kla-
verjasavond gewonnen door Floor 
van Engelen met 5745 punten. Op 
twee Teuny van Klaveren met 5367 
punten en op drie is Theo Roele-
veld geëindigd met 5260 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Martha 
Raadschelders met 3551 punten.

Autoraces Zandvoort 
Rademaker grootverdiener 
in Formido Swift Cup
Aalsmeer – Jeffrey Rademaker en 
David Verzijlbergen hebben tijdens 
de met 16.000 toeschouwers druk-
bezochte Pinksterraces op Circuit 
Park Zandvoort de zeges verdeeld 
in de Formido Swift Cup. Radema-
ker won twee keer, terwijl Verzijl-
bergen bij zijn debuut meteen op 
de hoogste trede van het podium 
mocht plaatsnemen. Gemakkelijk 
hadden de winnaars het niet, want 
in alle drie de wedstrijden werd door 
een leidend trio op het scherpst van 
de snede om de podiumplaatsen ge-
streden.

Supertrio
Zowel in de wedstrijd op zaterdag 
als de twee races op pinkstermaan-
dag eiste het jeugdige drietal Jef-
frey Rademaker (20 jaar), David Ver-
zijlbergen (20 jaar) en Tommy van 
Erp (17 jaar) een absolute hoofdrol 
voor zich op. In de eerste wedstrijd 
werd Rademaker de hele race fel op 
de huid gezeten door de sterk de-
buterende Verzijlbergen, maar wist 
de koppositie te behouden. Een op-
merkelijke wedstrijd reed het jonge 
talent Van Erp door eerst bijna een 
koprol te maken en zich vervolgens 
terug te vechten naar plaats drie. In 
zijn enthousiasme was Van Erp ech-
ter iets te fel geweest bij zijn inhaal-
actie op Kim van den Berg en kreeg 
een tijdstraf, waardoor de derde 
plaats in handen viel van eerstejaars 
Swift-piloot Stefan Beelen. Race 

twee leverde een nog fraaier spekta-
kel op. Bumper aan bumper gingen 
Van Erp, Rademaker en Verzijlber-
gen over de baan en maakten elkaar 
het leven flink zuur. In een poging 
om zijn verloren koppositie te her-
overen, verremde Van Erp zich waar-
door de leidende Rademaker moest 
uitwijken. De bekeken rijdende Ver-
zijlbergen profiteerde optimaal en 
reed in zijn tweede race naar een 
dik verdiende overwinning. Met een 
tweede plaats deed Rademaker op-
nieuw goede zaken voor het kampi-
oenschap, terwijl Van Erp de derde 
plaats voor zich opeiste.

Ook in de derde wedstrijd was het 
supertrio in fel gevecht om de eind-
zege. Met een uitstekende start 
pakte Rademaker de leiding en wist 
de druk van een aandringende Ver-
zijlbergen te weerstaan. Van Erp lag 
de hele race op de loer, deed nog 
een ultieme poging maar moest zich 
tevreden stellen met plaats drie. Met 
twee overwinningen en een twee-
de plaats was Rademaker de groot-
verdiener als het om punten voor 
het kampioenschap ging. “Dikte-
vreden natuurlijk. In de eerste race 
keek ik teveel in mijn spiegels waar-
door ik fouten maakte. Bij de laat-
ste race heb ik dat niet meer gedaan 
en dat hielp”, blikte Rademaker te-
rug. De volgende twee wedstrijden 
in de Formido Swift Cup worden ver-
reden in het weekend van 7 en 8 ju-
li als op het Belgische Circuit Zol-
der de Zolder Super Prix op het pro-
gramma staat.

Recreatieve tochten 35 en 55 kilometer

Zondag 35e dorptocht voor 
de stichting Haarwensen
Aalsmeer - Op zondag 3 juni is 
Dorpentocht jarig en wordt ze 35 
jaar, een jubileum. Op deze dag or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
de 35e editie van de alom bekende 
Dorpentocht. Dit is in de regio van 
Amstel-veen en omstreken dé re-
creatieve fietstocht voor het gehe-
le gezin en de sportieve fietser. De 
opbrengst komt zoals elk jaar ten 
goede aan een nieuw Goed Doel. In 
de afgelopen 34 jaar hebben 83.000 
deelnemers ongeveer 145.000 euro 
bij elkaar gefietst. Het Goede Doel 
van dit jaar is stichting Haarwensen. 
Deze organisatie schenkt pruiken, 
gemaakt van echt haar, aan kinde-
ren tot en met 18 jaar, die door me-
dische behandelingen of door een 
ernstige haarziekte hun eigen haar 
zijn verloren. De Dorpentocht heeft 
dit jaar weer twee routes. De eer-
ste route heeft vanouds een afstand 
van ongeveer 55 kilometer. De an-
dere route is korter, circa 35 kilome-
ter en voor mensen die toch op een 
plezierige en gezonde wijze een bij-
drage aan het goede doel willen ge-
ven. De keuze hoeft pas gemaakt te 
worden bij de splitsing. 
Overigens kan niet vanuit elke 
startplaats de kortere afstand ge-
fietst worden. De startposten lig-
gen dit jaar in Amstelveen, Uit-
hoorn, Aalsmeer, Oude Meer, Bad-
hoevedorp, Amsterdam en het Am-
sterdamse Bos. In Aalsmeer kan al-
leen gestart worden voor de 55 kilo-
meter fietstocht en wel bij de Stom-
meermolen. Op www.dorpentocht.
nl staan de overige startplaatsen 
ver-meld. Behalve acht startplaat-

sen zijn er ook twee controlepos-
ten. Bij meerdere posten is het mo-
gelijk om iets te eten en/of te drin-
ken of om van een sanitaire voorzie-
ning gebruik te maken. In de route-
beschrijving zijn deze plaatsen aan-
geduid. Op elke controle- en start-
plaats ontvangen de deelnemers 
een stempel met een letter op een 
deelnemerskaart. De letters vormen 
samen het codewoord van de dag 
en dit woord heeft zoals altijd te ma-
ken met het goede doel, de stichting 
Haarwensen. De Dor-pentocht staat 
al lang bekend om de goede organi-
satie en brengt deelnemers langs de 
meest schitterende plekken van de 
omgeving. En ieder jaar een nieuwe 
route. Dit jaar een bijzondere route 
met delen langs de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer en door de Mid-
delveldsche en Akerpolder van Am-
sterdam. En terug van lang wegge-
weest een groot stuk door het Am-
sterdamse Bos. Veel deelnemers 
zullen op plaatsen komen waar zij 
nog niet eerder geweest zijn. En na 
afloop van uw fietstocht ontvangen 
de deelnemers natuurlijk het fel be-
geerde erelint. 
De kosten van deelname zijn 4,50 
euro op de dag van de tocht en 3,50 
euro in de voorverkoop, in Aalsmeer 
bij de Bruna in de Zijdstraat. Nieuw 
dit jaar is de mogelijkheid om een 
deelnemerskaart via de website 
www.dorpentocht.nl te bestellen. 
Dan zijn de kosten, inclusief verzen-
den, 4 euro per kaart. Er kan gestart 
worden tussen 9.30 en 14.00 uur. De 
stempelposten sluiten uiterlijk 18.00 
uur

Ook weer op Westeinderplassen
Zeilwedstrijden Nationaal 
Regenboog evenement
Aalsmeer - Net als de voorgaande 
editie zijn ook dit jaar de Holland-
se en Utrechtse Plassen het strijd-
toneel voor de zeilwedstrijden tij-
dens het Nationaal Regenboog eve-
nement. Hierin nemen verschillende 
gemeenten, provincies en het be-
drijfsleven uit de Randstad het te-
gen elkaar op. 
De wedstrijddagen zijn van 4 tot en 
met 8 juli van 14.00 tot 16.00 uur 
en beginnen op de Kagerplasen en 
vervolgens Braassemermeer, West-
einderplassen, Vinkeveense Plassen 
en eindigend op de Nieuwkoopse 
plassen. Doel van het Nationaal Re-
genboog Evenement is het promo-
ten van de Hollandse en Utrecht-
se plassen: een uniek gebied met 
volop mogelijkheden voor recrea-
tie en toerisme. Het zeilevenement 
is een initiatief van het Hollandse- 
Utrechtse Plassenberaad waarin de 
plassengemeenten zijn vertegen-

woordigd. Onlangs zijn ook de on-
dernemersorganisaties verenigd in 
het Ondernemers Platform de Hol-
landse Plassen. Dit platform zet zich 
in voor samenwerking met overhe-
den, het versterken en verbeteren 
van infrastructurele projecten en de 
promotie van het gebied. Zij worden 
hierbij ondersteund door Kamer van 
Koophandel, kantoor Leiden (KvK). 
“Overheden, ondernemers, water-
schappen en brancheorganisaties 
werken actief samen om de econo-
mische potentie van dit waterrijke 
gebied ten volle te benutten”, aldus 
Bastiaan de Roo van de KvK. “Dit 
biedt meer ondernemerskansen en 
brengt tevens werkgelegenheid met 
zich mee.” 
In Aalsmeer gaan diverse activitei-
ten georganiseerd worden rond de-
ze zeilwedstrijden. Meer informa-
tie: www.nationaalregenboogeve-
nement.nl

Wedstrijdzeilen met scherpe jachten

Van der Weijden wint met 
‘Ballerina’ in VKSJ-klasse
Aalsmeer - De Vereniging Klas-
sieke Scherpe Jachten (VKSJ) be-
staat dit seizoen 30 jaar en viert dit 
met veel evenementen, waaron-
der de jaarlijkse zeilwedstrijden op 
de Westeinder Plassen tijdens het 
Pinksterweekend. 
De vereniging stelt zich ten doel het 
behoud, bevorderen en vergemak-
kelijken van scherpe jachten van 
voor 1970, waarbij uiteindelijk de 
status van ‘varend monument’ kan 
worden verkregen. Voor de eerste 
keer werd er ook gevaren in polyes-
ter jachten van voor 1975. Organisa-
tie en zeilers troffen schitterend zeil-
weer; zaterdag nog met een goed 
doorstaande wind, zondag met ma-
tige wind en beide dagen met strak-
blauwe lucht. Vanaf het startschip 

hadden Karel de Jong en Dick ten 
Cate op de Grote Poel een mooie 
wedstrijdbaan uitgelegd. Vooral in 
het kruisrak kwamen de veel wa-
terverplaatsende S-spanten tot goe-
de snelheid en was het een plaatje 
om schepen met een bouwjaar tot 
meer dan 70 jaar geleden te zien va-
ren. In de VKSJ-klasse ging de over-
winning naar Jaap van der Weyden 
uit Kudelstaart met zijn 5.5M ‘Balle-
rina’ voor de ‘Winga Kryssare’ van 
Frank Bakker. Bij de Poly Classics 
won Peter van der Dussen met zijn 
Kievit 850 ‘Snuffeltje’ voor Willem 
Ewoldt met de ‘Hustler 25.5’. Geheel 
in stijl maakte Marjolein Vrijman fo-
to’s vanuit haar salonboot uit 1904.

Theo van Mierlo

Karatetoernooi in Duitsland:
4 Europese titels voor 
Dream Team Wassanim!

Snelle tijden bij tijdrit VZOD
Aalsmeer - Tijdens de eerste tijd-
rit van het seizoen bij schaatstrai-
ningsgroep VZOD hebben Mark 
van de Broek, Ria Bosman en Im-
ke Brommer de snelste tijden ge-
reden in hun categorie. De opzet 
van de tijdrit is ten opzichte van 
voorgaande jaren gewijzigd. In het 
vaak gereden ‘rondje Hoogmade’ 
is een stukje van 4 kilometer uit-
gekozen om een tijd te registre-
ren, zodat daarna het rondje ver-
volgd kan worden. Een goed initi-
atief getuige het grote aantal van 
24 deelnemers. De startstreep lag 
nabij Rijnsaterwoude, waar als eer-
ste de snelle mannen van start gin-
gen. Vlak vóór Woubrugge klok-
te George na 4 kilometer de snel-
ste tijd voor Mark van de Broek: 4 
minuten en 57 seconden wat een 
gemiddelde snelheid betekent van 
48,5 kilometer per uur. De omstan-
digheden waren dan ook gunstig; 
gestart werd met een schuine, flin-
ke rugwind en het laatste stuk met 

de wind van opzij. Ook René Kas-
lander, Cees van Dok en Eric Aar-
sen reden een prima tijdrit met een 
gemiddelde snelheid van boven de 
45 kilometer per uur. Het grootste 
deel van de deelnemers bestond 
uit Masters waarvan Fred Kaslan-
der en Toon Kuipers het parcours 
juist binnen de 6 minuten aflegden.
Bij de dames is het al jaren een 
spannende strijd tussen Ria Bos-
man en Jojanneke Kort. Dit keer 
realiseerde Ria de snelste tijd met 
een luttele voorsprong van slechts 
twee seconden. Bij de jeugd waren 
helaas slechts twee deelnemers, 
waarbij de jeugdige Imke Brom-
mer de tijd stilzette op 5.47, wat een 
gemiddelde snelheid betekent van 
41,4 kilometer per uur. In de maand 
juni zal opnieuw op een ander deel 
van het ‘rondje Hoogmade’ de vol-
gende tijdrit verreden worden. 
Voor een uitgebreide uitslag, een 
verslag en meer informatie: www.
stgvzod.nl.

Handbal jeugd
Bekerfinales dit weekend
Aalsmeer - Komend weekend 
worden de jeugdbekerfinales van 
Midden Nederland gespeeld. Op 
zaterdag 2 juni is eerst de Bloem-
hof het toneel van maar liefst ne-
gen finalepartijen, waarvan de eer-
ste al om 12.00 uur begint. Vier 
teams van FIQAS Aalsmeer heb-
ben zich geplaatst. Op zondag wor-
den de finales gespeeld in de nieu-
we Bankrashal in Amstelveen en 
ook op deze dag komen van FIQAS 
Aalsmeer vier ploegen in actie. Er 
valt dus heel wat aan te moedigen; 
mis het niet! 
De jongens JC2 spelen zaterdag 
om 12.00 uur, de MB1 om 17.00 uur, 
de MA1 om 18.00 uur en de JA2 om 

19.15 uur. Op zondag gaat de MD2 
om 11.00 uur het veld op, de JC1 
om 14.00 uur, de JB2 om 15.00 uur 
en de JB1 om 16.00 uur. Het adres 
van de nieuwe Bankrashal is: Pan-
dora 3 in Amstelveen. 
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HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Weteringstraat 8
Aalsmeer
Tel. 322949

Zaterdagavond 30 juni     Lokatie: PraamPLein

Bandjesavond
neW-StYLe

Live ShoWBand Beatit

Zaterdagavond 30 juni     Lokatie: PraamPLein

Bandjesavond
neW-StYLe

Live ShoWBand Beatit

Zijdstraat 14, 1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602

www.hollandhuys.nl

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten, drinken en cultuur

Zaterdagavond 30 juni     Lokatie: PraamPLein

Bandjesavond
neW-StYLe

Live ShoWBand Beatit

EK 2012! Alle wedstrijden van “onze jongens” te zien op groot scherm. 
Kom samen met jouw vrienden kijken:

 Zaterdag 9 juni  Nederland-Denemarken  om 18.00 uur
 Woensdag 13 juni  Nederland-Duitsland  om 20.45 uur
 Zondag 17 juni  Portugal-Nederland  om 20.45 uur

En natuurlijk de kwart,halve en finale!
Bier, wijn en oranje shotjes voor maar 1,50 euro!

Heb jij ook al de Oranje Koorts?

info 0297-329168
www.bonami.nl

Bandjesavond nieuwe stijl
Festival met diverse bands 
30 juni op het Praamplein
Aalsmeer - Zaterdagavond 30 
juni wordt een groot gedeel-
te van het Praamplein omgeto-
verd tot een compleet festival-
terrein met twee podia. Band-
jesavond nieuwe stijl presente-
ren de horecagelegenheden in 
het centrum. Als hoofdact treedt 
deze avond de showband Beat It 
op en dit belooft een waanzin-
nig optreden te worden. Op het 
andere podium gaan Aalsmeer-
se bands het publiek met mu-
ziek vermaken. Onder andere 
gaan de spots aan voor The Red 
Maddies en de Whatts. Voor deze 
compleet verzorgde avond wordt 

10 euro entree gevraagd. Bezoe-
kers krijgen hiervoor niet alleen 
spetterende optredens te zien en 
te horen, maar ook nog eens vier 
consumptiebonnen. De band-
jesavond nieuwe stijl begint om 
20.00 uur. 

De organisatie hoopt vele be-
zoekers te mogen verwelkomen. 
Kaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij de café’s de Praam 
in de Zijdstraat en Joppe in de 
Weteringstraat en de restaurants 
De Oude Veiling in de Markt-
straat en ‘t Holland Huys in de 
Zijdstraat.

Oldtimerrit met veel extra’s
Het laatste rondje staat 
bol van de activiteiten!
Rijsenhout - Op zaterdag 9 ju-
ni zullen er vanuit Rijsenhout zes-
tig bijzondere auto’s vertrekken 
voor een toerrit van 100 kilometer. 
De start zal tussen 10.30 en 11.30 
uur zijn, waarna de deelnemers van-
af 15.00 uur worden terugverwacht 
aan het Konnetlaantje. Hier is vanaf 
13.00 uur al veel te doen voor jong 
en oud. Voor de jeugd is er gelegen-
heid om ‘het laatste rondje junior’ te 
rijden op trapskelters. 
Op het feestweekterrein wordt een 
aantal bijzondere auto’s opgesteld, 
waaronder een drag-racer met een 
motor van meer dan 1200 pk en ei-
gendom van een ex-deelnemer aan 
de Dakar rally. De autobedrijven uit 
Rijsenhout komen met hun mooi-
ste occasions en er zal een week-

end rijden in een Mini Cooper wor-
den verloot. Bezoekers kunnen hun 
auto laten wassen en op de koffer-
bakmarkt spullen te koop aanbie-
den. De middag wordt muzikaal op-
geluisterd door optredens van de 
Dixieland Crackerjacks. Alle deelne-
mende voertuigen aan de oldtimer-
rit ‘het laatste rondje’ zullen na aan-
komst op het terrein van de feest-
week worden opgesteld. Voor het 
publiek een prachtige gelegenheid 
om, onder het genot van een hap-
je en een drankje, alle auto’s te be-
wonderen. 
Kortom, een gezellige middag die 
bol staat van de activiteiten.
Kijk voor meer informatie op:
www.hetlaatsterondje.com of
www.feestweekrijsenhout.nl

Presentator is Henk de Gooijer
Historische veilingbeelden 
op 6 juni in Oude Veiling
Aalsmeer - Woensdagavond 6 ju-
ni worden in De Oude Veiling his-
torische films over de veilingen ge-
draaid. Speciale presentator is oud-
handelaar Henk de Gooijer, die de 
films aan elkaar praat. De aanvang 
is 20.00 uur. De filmavond is on-
derdeel van de feestweek ‘100 jaar 
bloemenveilingen Aalsmeer’. De 
oudste beelden zijn van de bouw 
van de CAV en van het werken in de 
box van het exportbedrijf Maanen 
en Mantel in de ‘puist’ van Bloe-
menlust. Latere films tonen de vie-
ring van het 10-jarig bestaan van 
de VBA in 1982 (met prins Claus en 
zanger Lee Towers) en de beginfa-
se van de Aalsmeer Shuttle, het mo-
derne luchttransportsysteem over 
de Legmeerdijk heen. De nieuw-
ste video gaat over het eeuwfeest 
van FloraHolland vorig jaar. Henk 
de Gooijer begon zijn loopbaan als 
inkoper bij exporteur Verhaar. Zo-
wel in Bloemenlust als in de VBA la-
gen de boxen van Verhaar en van 
Van Maanen en Mantel naast el-
kaar. Ook op de klok waren ze bu-
ren. De Gooijer weet daar nog van 
alles van en vertelt er graag over. “Ik 
zat zelf vaak in Bloemenlust op de 

klok”, zegt hij. “Bij elke verjaardag in 
Bloemenlust was er koek en koffie 
en zat er een accordeonist op een 
kar, voor de klok.” Ook de verhui-
zing naar de VBA herinnert hij zich 
maar al te goed. “Op een keer kwam 
Maurice Zurel naar de nieuwe box 
van Verhaar en zag hij onze kanti-
ne. Die waren zij vergeten in hun ei-
gen box!” Zulke anekdotes heeft De 
Gooijer bij bosjes in petto. Hij leidt 
het publiek in grote stappen door de 
veilinggeschiedenis heen, met oog 
voor wetenswaardige details.

Vriendenteam ‘Toekomst’ 
klaar voor Stratentoernooi
Aalsmeer - Een groep jongens en 
meiden uit Kudelstaart en Aalsmeer 
is afgelopen december begonnen 
met een intensieve training onder 
leiding van Stichting Axios uit Am-
sterdam. Afgelopen jaar had een 
aantal enthousiastelingen in sa-
menwerking met het jongerenwerk 
al meegedaan aan het Stratentoer-
nooi met aardig succes! De mannen 
en vrouwen van jeugdhonk The Fu-
ture haalden het tot de kwartfinales, 
maar verloren deze helaas met 1-0, 
waardoor zij uiteindelijk bij de laat-
ste acht eindigden. 
Dit succes maakte dat het team 
vastberaden was dit jaar weer mee 
te doen. Stichting Axios vond Fer-
ry den Edel en Henry Egbers bereid 
om dit jonge team te coachen. Fer-
ry hierover: “Henry en ik zijn na een 
aantal gesprekken met Bart en Jo-
han van Stichting Axios enthou-
siast begonnen aan het project. In 
het begin viel de opkomst nog wat 
tegen, maar na een aantal weken, 
hadden we een leuke, goed gemo-
tiveerde spelersgroep. Zelfs in de 
koude wintermaanden kwam men 
trainen. De groep is leergierig en 
gemotiveerd. Zo vroegen ze zelf om 
meer conditietraining en coaching. 
Voor de groep telt maar een ding en 
dat is het Stratentoernooi winnen.” 
Naarmate andere vrienden zagen 
hoeveel lol het team tijdens de trai-
ningen met elkaar heeft, kwamen er 
steeds meer jongens bij. Inmiddels 
telt het team 20 spelers, die elke 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur trai-
nen op de velden van RKDES. De-
ze trainingen zijn mogelijk door de 
financiële steun van de gemeente 
Aalsmeer. Wethouder Ulla Eurich: 
“Met steun van de gemeente krijgt 

dit team professionele begeleiding 
in de vorm van twee trainers. De be-
geleiding werkt volgens de kern-
waarden van Ajax en probeert de 
jongens vanuit die kernwaarden aan 
te spreken.” Zo zijn er bijvoorbeeld 
twee aanvoerders benoemd en is 
er door middel van een stemronde 
een spelersraad gevormd. De spe-
lersraad communiceert namens het 
team met de trainers en met stich-
ting Axios en zorgt dat het team op 
de hoogte is van tijden, trainingen 
en wedstrijden. Aanvoerder Dave 
Tolen: “We zorgen er voor dat ieder-
een op de hoogte is van de regels 
die we met elkaar hebben afgespro-
ken, maar ook als een training ver-
zet wordt, of afgelast, bijvoorbeeld 
vanwege slecht weer. We spreken 
elkaar ook aan op te laat komen, of 
afwezig zijn zonder af te bellen. We 
trainen hard om uiteindelijk in het 
Ajax-tenue het Stratentoernooi te 
gaan winnen.” 
Burgemeester Pieter Litjens zegt 
over het project: “Ik kijk met veel 
plezier naar het team van vrien-
den dat met steun van de gemeen-
te mee gaat doen aan het Straten-
toernooi. Ik wens ze veel succes!” 
De spelers zelf hebben nog één trai-
ning te gaan om zich klaar te ma-
ken voor het Stratentoernooi. Op de 
vraag of ze een kans maken op het 
Stratentoernooi winnen, antwoordt 
Jesper Vermeulen, tweede aanvoer-
der van het team: “Ik denk dat we 
zeker een goede kans maken, om-
dat we veel leren van Henry en Ferry 
bij elke training. En aangezien we in 
het Ajax-tenue komen te staan, zijn 
we aan onszelf verplicht om te win-
nen. En ik wil winnen, net zoals ie-
dereen.”GroenLinks wil verbod op 

nachtvluchten Schiphol
Aalsmeer - GroenLinks wil dat als 
vluchten in de toekomst verplaatst 
worden naar luchthavens als Eind-
hoven, Lelystad, Twente en Eel-
de, er tenminste een verbod komt 
op nachtvluchten. Het onlangs af-
gedwongen nachtvluchtverbod 
op vliegveld Frankfurt is een lich-
tend voorbeeld hoe bewonersbe-
langen een echte rol kunnen spe-
len bij de ontwikkeling van luchtha-
vens. GroenLinks ziet niets in de ad-
viezen van de Commissie Alders om 
vooral prijsvechters te laten vliegen 
vanaf regionale luchthavens. De-
ze goedkope vliegmaatschappijen 
vliegen vaker ’s nachts. Daarom wil 
GroenLinks in ieder geval een ver-
bod op die nachtvluchten. Een ho-
ge Duitse rechtbank vernietigde be-
gin april een besluit van de regering 
van Hessen om nachtvluchten op 

Frankfurt toe te staan, omdat dat in 
strijd was met afspraken tussen om-
wonenden en de luchthaven. Ook in 
Nederland bestaan rond regiona-
le luchthavens dergelijke afspraken, 
maar deze worden met regelmaat 
door het Rijk ondermijnd. “Door 
het instellen van een nachtvluch-
tenverbod garandeer je in elk ge-
val dat mensen fatsoenlijk kunnen 
slapen, cruciaal voor hun gezond-
heid. Bovendien laat je als overheid 
zien dat niet alleen oog hebt voor 
de belangen van de luchtvaartsec-
tor, maar ook voor die van de buren 
van een luchthaven”, zo stelt Groen-
Links. Kamerlid Rik Grashoff van 
deze fractie komt binnenkort naar 
Aalsmeer in verband met het pact-
café. Uiteraard gaat dan gesproken 
worden over het gewenste verbod 
op nachtvluchten. 

Stremming Zijdelweg voor 
plaatsing liggers viaduct
Uithoorn - De provincie Noord-
Holland is gisteren gestart met het 
plaatsen van de liggers van het vi-
aduct over de Zijdelweg. Ook van-
daag, donderdag 31 mei, vinden de-
ze werkzaamheden plaats. Tijdens 
het plaatsen van de liggers wordt 
verkeer meerdere malen per dag te-
gengehouden om het werk te kun-
nen uitvoeren. Verkeer moet reke-
ning houden met eventuele vertra-
gingen. Aangezien de werkruim-
te beperkt is en de liggers lang zijn, 
werkt de provincie Noord-Holland 
hier met zogenaamde verkeersstops. 
Dit wil zeggen dat ongeveer 2 maal 
per uur al het verkeer (ook fietsers) 
10 minuten wordt tegenhouden 
met behulp van verkeersregelaars. 

Doorgang tijdens die tien minuten 
is niet mogelijk. De verkeerstops 
vinden plaats tussen 20.00 uur en 
06.00 uur. Hulpdiensten kunnen te 
allen tijde langs de werkzaamhe-
den geleid worden. Verkeer dat zon-
der stremming wil reizen wordt ge-
adviseerd om via de Legmeerdijk of 
via de Bovenkerkerweg (maxima-
le doorrijdhoogte 2,50 meter) te rei-
zen. De werkzaamheden maken on-
derdeel uit van de nieuwe Aanslui-
tingen A4 van het N201+-program-
ma. Mochten de werkzaamheden in 
de genoemde nachten uitlopen, dan 
worden de werkzaamheden een 
week verplaatst. Zie voor de exacte 
data de borden langs de weg of surf 
naar: www.n201.info. 

Amstelveen College nipt 
verslagen in debatfinale
Amstelveen - Op 24 mei verloren 
de leerlingen van het Amstelveen 
College de finale van het Rotary 
Leerlingendebat 2012. Tegenstan-
der was het Sint Hubertus-college 
uit het Belgische Neerpelt. Het was 
een gelijk opgaande strijd, die pas 
in de vijfde en laatste debatronde 
werd beslist. Vincent Stolk van het 
Amstelveen College werd uitgeroe-
pen als beste debater. De beste de-
batgroep bestond uit leerlingen van 
het Amstelveen College die de stel-
ling verdedigden dat er een rook-
verbod voor ouders met kinderen 
moet komen. De leerlingen gingen 
in de raadszaal van Amstelveen in 
debat over vijf stellingen, zoals ‘Do-
ping in de sport moet worden toe-
gestaan’ en ‘Een journalist heeft het 
recht alle informatie die hij op recht-
matige wijze heeft verkregen open-
baar te maken’. De jury sprak lovend 
over de twee debatfinalisten. Met 
name de samenwerking, eenheid en 
het elkaar iets gunnen, werd gepre-
zen. Het was voor de vijfde keer dat 
Rotaryclub Amstelveen-Amstel de-
ze finale van het Rotary Leerlingen-
debat organiseerde. Leerlingen van 

het vwo van het Amstelveen Colle-
ge, Hermann Wesselink College en 
Keizer Karel College, getraind door 
het Nederlands Debat Instituut, wa-
ren in een voorronde al de strijd 
aangegaan. Dat won toen het Am-
stelveen College. De debaters van 
de finale hadden al kennisgemaakt 
tijdens een gezamenlijk bezoek aan 
het Museum aan de Stroom in Ant-
werpen. Daarna werd de school in 
Neerpelt bezocht en gezamenlijk 
gedineerd bij Rotaryclub Neerpelt-
Dommelvallei.
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Pre Riders verkennen Ride 
for the Roses-parcours
Aalsmeer - Zaterdag 19 mei fiets-
ten zo’n honderd Pre Riders het 100 
kilometer parcours van de jaarlijk-
se officiële Ride for the Roses. De-
ze verkenningstocht door gemeente 
Rotterdam en de Westlandse kernen, 
reden zij onder professionele bege-
leiding van het motorbegeleidings-
team en de politie. Speciale gast we-
reldkampioene Petra de Bruin fiets-
te mee in het peloton. Deze verken-
ningstocht is het startmoment voor 
nog meer acties voor de Ride for the 
Roses met als doel om zoveel mo-

gelijk geld op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding. De tocht begon 
bij bloemenveiling FloraHolland in 
Naaldwijk, de startlocatie voor de Ri-
de for the Roses die op 9 september 
2012 verreden wordt. Burgemeester 
van het Westland Sjaak van der Tak, 
die zelf in september de 100 kilo-
meter meefietst, wenste het peloton 
een goede en veilige tocht. De fiet-
sers brachten zaterdag een speciaal 
bezoek aan het Erasmus MC. Prof. 
J.W. Oosterhuis van het ziekenhuis 
in Rotterdam ontving symbolisch een 

Aandacht voor sporten 
met astma of COPD
Aalsmeer - Sporten en bewegen 
is goed voor de gezondheid, zo-
wel voor mensen met als zonder 
een chronische aandoening. Ook 

voor mensen met longproblemen 
zoals astma en COPD is bewe-
gen goed en nog leuk ook. Sport-
service Noord-Holland kan men-

Zaalvoetbal
ZABO sluit seizoen waardig af 
Aalsmeer - Vrijdagavond 25 mei 
werd de ZABO zaalvoetbalcompe-
titie afgesloten afgesloten met de 
laatste speelronde van het seizoen 
2011/2012. Voor zover bekend was 
dit de eerste keer in de geschiede-
nis dat er een ZABO-speelavond 
werd gehouden op de vrijdag in 
plaats van de vaste zaterdagavond. 
Het team van Schijf Grondboringen 
was in de voorlaatste ronde kampi-
oen geworden, niettemin werd er tij-
dens de slotduels nog fanatiek ge-
streden op de punten. De wedstrij-
den werden gespeeld in hal 1 van 
sporthal de Bloemhof en stonden 
onder leiding van de scheidsrech-
ters Peter Meyer en Eugène Idzer-
da. De openingswedstrijd ging tus-
sen Choekie’s Hairsalon en Amsec 
Beveiliging. Het team van Choe-
kie’s Hairsalon moest winnen om de 
tweede plaats in de ranglijst veilig te 
stellen en dééd dat ook. Amsec Be-
veiliging werd verslagen met de cij-
fers van 5-3. Het duel tussen Ac-
con-AVM en SC Rijsenhout kreeg 
de uitslag van 5-0 toebedeeld. Ver-
volgens trad LEMO/Piller aan tegen 
LEMO Gaat Los. Van klasse verschil 
was geen sprake en bij de rust gaf 
het scorebord 2-2 aan. In de twee-
de helft viel er één doelpunt te be-
wonderen waardoor LEMO/Pil-
ler deze partij winnend afsloot met 
3-2. De meest spraakmakende wed-
strijd van het avondje ZABO was het 
slotduel tussen Schijf Grondborin-

gen en Sportcafé de Midi’s. De titel 
was door Schijf Grondboringen al 
binnengehaald maar de ploeg wil-
de evengoed winnen van Sportcafé 
de Midi’s die zowel in 2010 als 2011 
kampioen waren geworden van de 
ZABO. Het publiek zag een zaal-
voetbalpartij van niveau met veel 
doelpunten. Schijf leidde bij de rust 
met 3-2. Na een tussenstand van 
5-5 in de tweede helft won Schijf 
Grondboringen uiteindelijk ook de-
ze laatste wedstrijd. Einduitslag: 7-5.

Eindstand 2012
Na afloop vond in de kantine de 
prijsuitreiking plaats met aanslui-
tend een gezellige feestavond voor 
alle betrokkenen. Bestuursleden, 
medewerkers en de vaste scheids-
rechters werden bedankt en alle 
deelnemers ontvingen een prachti-
ge beker. De grote ZABO-wisselbe-
ker werd tenslotte overhandigd aan 
de aanvoerder van Schijf Grondbo-
ringen. Voorzitter Martin Ammer-
laan sloot zijn daverende speech af 
met de mededeling dat de ZABO-
competitie weer van start gaat in de 
derde week van september.

De eindstand ziet er als volgt uit: 
Schijf Grondboringen 16-43, Choe-
kie’s Hairsalon 16-39, Sportcafé de 
Midi’s 16-34, LEMO/Piller 16-30, 
Accon-AVM 16-24, Amsec Beveili-
ging 16-21, LEMO Gaat Los 16-18, 
SC Rijsenhout 16-6. 

Van links naar rechts Jan-Joost Eveleens, Dirk van Veldhoven, Maarten Jong-
kind, Jack Versteeg, Dick Kuin, Monique Hulzink, Dirk Jansen, Jaap Geleijn, 
Piet van Dongen, Niek van de Merbel, Klaas Maarsen, Piet Loogman en Hans 
van Oevelen. Foto: Mar Eveleens.

Jaap Geleijn rijdt 25 keer 
de Elfstedenfietstocht!
Aalsmeer - Al vanaf 1912 wordt ie-
der jaar op Tweede Pinksterdag de 
elfstedenfietstocht van 240 kilome-
ter langs de Friese elf steden af-
gelegd. Gestart wordt in Bolsward 
vanaf vijf uur ’s morgens, iedere 
tien minuten een groep van zeshon-
derd fietsers, totaal circa veertien-
duizend. Dit jaar werd het 100-jarig 
bestaan van de Stichting Friese Elf-
stedenrijwieltocht Bolsward gevierd. 
Blijkbaar hadden de weergoden hier 
rekening mee gehouden want be-
houdens een paar kille mistbanken 
in het Noorden gedurende de vroe-
ge morgen werd het Friese land-
schap de rest van de dag overgo-
ten met zonneschijn. Wel was er een 
matig Noordenwindje, dat er voor 
zorgde dat het niet te heet werd. 
Ook dit jaar was de Aalsmeerse 
Ploeg Geleijn weer van de partij. Om 
zes uur ’s morgens startte de ploeg  
vanaf het stadhuis te Bolsward om 
onder begeleiding van de plaatse-
lijke harmonie de eerste honderden 
meters te voet af te leggen alvorens 
de pedalen konden worden beklom-
men. 
De eerste tientallen kilometers wer-
den in een rustig tempo afgelegd. 
Vier leden van de ploeg, Piet van 
Dongen, Dirk Jansen, Dick Kuin 
en Jaap Geleijn, later nog uitge-
breid met Klaas Maarsen, hadden 
de ondertussen bekende A.L.S. fiet-
spelgrimstocht van Aalsmeer Fietst 
naar Santiago de Compostela ge-
reden. Het was te merken: blijk-
baar hadden de heren deze tocht 

ook als training voor de elfsteden-
tocht gebruikt. Het tempo werd flink 
opgeschroefd en om kwart over vijf 
’s middags werd de finish te Bols-
ward bereikt. Deze keer zonder lek-
ke banden! 
Een aparte vermelding verdient ver-
der de nestor van de ploeg: Piet 
Loogman. Met zijn 77 jaren rijdt hij 
nog steeds voorin het peloton! Voor 
de Ploeg-Captain, Jaap Geleijn, was 
dit de 25e keer, dat hij de tocht suc-
cesvol volbracht! In 1986, op initi-
atief van zijn vriend Hermen Kooy, 
werd de tocht voor de eerste keer 
(met z’n tweeën) volbracht. Geza-
menlijk hebben ze een groep van 
ongeveer tien enthousiaste fietsers 
om zich heen verzameld. Ook reden 
ze klassiekers, zoals de Ronde van 
Vlaanderen. Helaas is Herna een 
langdurige ziekte in 2010 overleden. 
Jaap heeft de organisatie en bege-
leiding geheel op zich genomen. 
Kernpunten in zijn beleid zijn veilig-
heid en teamgeest. Wel plezier heb-
ben, maar geen risico’s nemen. En 
samen uit, samen thuis. Twee keer 
moest hij overslaan: in 2001 werd 
de tocht afgelast, omdat er in Fries-
land mond- en klauwzeer heerste. 
En in 2007 om persoonlijke redenen: 
hij dacht dat hij na 20 tochten oud 
genoeg was om te mogen stoppen! 
Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en na enige twijfel heeft 
echtgenote Anneke hem gelukkig 
weer bij de les gehaald. Hij heeft de 
draad weer opgepakt, strijdbaarder 
dan ooit!

Kampioenen gehuldigd 
bij sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op de slotavond van 
sjoelclub Aalsmeer, tussen het Bin-

go-sjoelen door, zijn de kampioenen 
gehuldigd. Bij sjoelclub Aalsmeer is 

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Bak kampioen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de laatste speelavond van 
Poel’s Eye. Het was extra spannend 
omdat vier darters nog kampioen 
konden worden. Rene Kruit had van 
hen de minste kans, en toen hij in 
de halve finale van Bak had verlo-
ren was zijn kampioensdroom voor-
bij. Davey Monsees had daarente-
gen voor de speelavond de grootste 
kans op het kampioenschap om-
dat hij als koploper begon. Hij werd 
echter in de tussenronde na de pou-
le veroordeeld tot de A-Verliezerron-
de, wat hem kostbare punten kost-
te. Zodoende bleven twee titelkan-
didaten over, en zij moesten in de 
finale bevechten wie er kampioen 
zou worden. Deze ontknoping deed 
denken aan drie jaar geleden toen 
Danny Zorn op de laatste speel-
avond kampioen werd (met speciale 
dank aan Rene Kruit). 
Nu hadden de darters echter geen 
hulp meer en moesten Erik Jan 
Geelkerken en Bak het zelf doen. 
Uiteraard werd de finale loeispan-
nend. Toen er echter een vreugde-
gil door het Dorpshuis ging was het 
duidelijk, Bak was de nieuwe kam-
pioen. Het werd hem door iedereen 
van harte gegund. Voor Bak was het 
extra speciaal omdat hij er vanaf het 
ontstaan van de Poel’s Eye bij is. 
Na een tiende, zevende, zesde, vijf-
de, vierde, derde en tweede plaats 
was de eerste plaats uiteraard de 

meest logische en gewilde podium-
plaats. Lange tijd zag het ernaar uit 
dat het kampioenschap buiten zijn 
bereik zou blijven, vooral toen Da-
vey de twee na laatste speelavond 
won. Maar door zelf de laatste twee 
speelavonden te winnen dwong 
Bak toch knap het kampioenschap 
af. Erik Jan eindigde uiteindelijk als 
tweede en Davey Monsees als der-
de. Het was voor beiden de eerste 
top tien notering ooit. Rene Kruit 
eindigde helaas net buiten het po-
dium als vierde. Het was voor Rene 
echter zeker niet zijn eerste top tien 
notering ooit, maar alweer de acht-
ste. Net als Bak. Wat Rene en Bak 
vanaf nu ook delen is een kampi-
oenschap. Danny de Hartog werd 
vijfde in de stand. Danny won dit 
seizoen knap twee speelavonden op 
rij. Hoewel Ilona Bak de afgelopen 
speelavond in de B-Winnaarron-
de finale won van Danny de Hartog 
bleef ze toch op de zesde plaats ste-
ken. 
Misschien wel de grootste verassing 
van het seizoen was Albert Geleijn. 
Niet alleen won hij met zijn zoon 
Eric het drukbezochte koppeltoer-
nooi, ook eindigde hij over een sei-
zoen gemeten op de zevende plaats. 
Vele darters hoopten in de top tien 
te eindigen, dus het was gewoon-
weg een zeer goede prestatie van 
Albert te noemen. Remco Maarse 
eindigde voor de vijfde keer in de 

Van links naar rechts Davey (3e), Bak (kampioen) en Erik Jan Geelkerken (2e).

rode roos voor alle patiënten en hun 
familieleden en voor alle medewer-
kers. De officiële route op 9 septem-
ber gaat langs vele ziekenhuizen, 
maar niet langs het Erasmus MC, 
daarom vond dit bezoek nu al plaats. 
Vrijdag 7 en zaterdag 8 september 
fietst de Nederlandse sierteeltsec-
tor voor de elfde keer de Pre Ride 
for the Roses. Deze tocht vindt altijd 
een dag voor de officiële Ride for the 
Roses plaats. Vanuit de Nederland-
se sierteeltgebieden rondom de lo-
caties van FloraHolland in Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eel-
de, maar ook vanuit Venlo/Herongen 
en Ede waar bloemenveiling Plantion 
gevestigd is, rijden vele sierteeltren-
ners naar de startplaats van Ride for 

the Roses. De sierteeltsector draagt 
met de Pre Ride een extra steentje bij 
aan de Ride for the Roses. Vorig jaar 
werd er door de sierteeltsector een 
bedrag van 515.690 euro opgehaald. 

Onderzoek naar kanker
De Ride for the Roses werd in 1997 
voor het eerst verreden, op initiatief 
van Lance Armstrong. Deze wielren-
ner overwon kanker en wilde met de 
organisatie van deze fietstocht geld 
inzamelen voor onderzoek naar kan-
ker. Zijn initiatief werd vanaf 1998 
jaarlijks voortgezet in Nederland en 
vindt dit jaar plaats op zondag 9 sep-
tember. Meer informatie over de Ri-
de for the Roses op www.rideforthe-
roses.nl.

het tot nog toe de gewoonte dat de 
nummers 1 en 2 in de klasse een 
prijs krijgen. De tweede plaats ont-
vangt een VVV-bon naar waarde en 
de nummer 1 een VVV-bon en een 
beker. In de F-klasse is op 2 geëin-
digd Nel Zwartendijk met een ge-
middelde van 104,74 en op 1 Co 
Eveleens met gemiddeld een score 
van 104,90. 
De E-klasse werd gewonnen door 
Jan Geleijn Dzn met gemiddeld 
111,70 punten en op 2 Willem Jo-
ren met een totaal van 111,11 pun-
ten. Winnaar in de D-klasse was 
Dirk Mol met een gemiddelde van 
116,10 punten en op 2 eindigde Ni-
co Verhaar met gemiddeld 114,88 
punten. De C-klasse kampioen 
werd Joke Schagen - die het hele 
seizoen heerste. Zij haalde dan ook 
een gemiddelde van 125,50 punten. 
De 2de plaats werd opgeëist door 
Rob Kuypers met een gemiddelde 

van 121,84 punten. De B-klasse ver-
liep behoorlijk spannend. Hier werd 
Jacob van ’t Hof kampioen met een 
gemiddelde van 124,93 als score en 
Wijnand Spring in ’t veld werd twee-
de met een gemiddelde van 124,12 
punten. De A-klasse werd gewon-
nen door Kees Kuypers met een ge-
middelde van 134,40 en tweede is 
geworden Cor Franck met een ge-
middelde van 131,87. In de Hoofd-
klasse werd de nummer twee Albert 
Geleijn met een gemiddelde van 
138,44 als score en Clubkampioen 
2011-2012 is geworden Patrick Ha-
ring die over het hele seizoen een 
gemiddelde haalde van 141,75. 
De Puntencup is gewonnen door 
Joke Schagen met 287 punten en 
zij won ook nog eens de Runner-up 
cup en scoorde een + 5,46 gemid-
delde hoger dan het vorige seizoen. 
Het nieuwe seizoen start op 6 sep-
tember.

sen met dit soort aandoeningen 
helpen om de juiste sportmoge-
lijkheid te vinden. Regelmatig be-
wegen zorgt voor een verbeterde 
conditie en spierkracht en levert 
nieuwe sociale contacten op. Zelfs 
de ademhalingsklachten kunnen 
bij deze doelgroep verminderen 
door middel van beweging. Echter 
moeten mensen met longproble-
men wel extra opletten wanneer zij 
gaan sporten. Aangezien er klach-
ten als benauwdheid, kortademig-
heid, piepend ademhalen en hoes-
ten kunnen optreden is het be-
langrijk dat er deskundige bege-
leiding aanwezig is bij de sport-
activiteit. Deze zal er bijvoorbeeld 
voor zorgen dat mensen die lan-
ge tijd niets hebben gedaan rustig 
beginnen. Het samenwerkingsver-
band aangepast sporten in de re-
gio Amstel en Meerlanden, waar-
van Sportservice Noord-Holland 
de uitvoerder is, heeft een over-
zicht van alle sportmogelijkheden 
voor mensen met een beperking. 
Voor mensen met een aandoe-
ning is het van groot belang om 

een sport te beoefenen die goed 
bij hen past. In de regio Amstel en 
Meerlanden kunnen mensen met 
een longaandoening bijvoorbeeld 
zwemmen of oefeningen doen in 
de gymaal bij Cara-Fit in Amstel-
veen of ze kunnen gaan fitnessen 
bij bijvoorbeeld het Fysiotherapeu-
tisch Instituut Kudelstaart, het Ge-
zondheidscentrum in Diemen of 
Back in Shape in Badhoevedorp, 
waar aparte groepen specifiek 
voor deze doelgroep draaien. Op 
www.aangepastsporten.info staat 
een overzicht van alle sportmo-
gelijkheden voor mensen met een 
beperking. Wie meer informatie 
over mogelijkheden op gebied van 
sport voor mensen met ademha-
lingsproblemen of andere beper-
kingen wil, kan contact opnemen 
met de regiomedewerker Aange-
past Sporten in Amstel en Meer-
landen: Wikke van Stam via 023-
5575937 of wvanstam@sportser-
vicenoordholland.nl. 

Foto: Sportservice Noord-Hol-
land.

top tien, ditmaal als achtste. Huib 
Gootjes en Peter van de Laarse ein-
digden in het eerste seizoen in de 
top tien. Peter wist dat een jaar la-
ter te herhalen, maar daarna wisten 
zij deze prestatie niet meer te eve-
naren. Tot dit seizoen. Met een laat-
ste krachtinspanning bereikten zij 
dan eindelijk weer de top tien. Sa-
men stonden zij elf keer in een fi-
nale (meestal de A-Verliezerronde) 
waaronder drie keer tegen elkaar. 
Huib won twee keer en mede daar-
door eindigde hij als negende en 
Peter als tiende. 
Beiden waren echter terecht even 
blij. Tot dit seizoen wisten negen 
darters een 170-er te gooien. Pe-
ter van de Laarse en Tom Keijzer 
wisten twee keer de maximale uit-
gooi te gooien, maar Bak gooide dit 
seizoen zijn vierde 170-er ooit bij 
de Poel’s Eye. Uiteraard was dit de 

hoogste uitgooi van het seizoen. De 
andere uitgooi specialist, Tom, was 
op de afgelopen speelavond ook 
weer aanwezig en hij had inderdaad 
met 145 de hoogste uitgooi van de 
avond. Tevens won Tom de A-Verlie-
zerronde van weer een andere uit-
gooispecialist, Peter van de Laarse. 
De laatst nog niet genoemde fina-
le was de B-Verliezerronde die een 
prooi werd voor Pietje van Over-
bruggen, ten koste van Rene Boon. 
Als laatste werden de vrijwilligers 
Ronald Hirs en Wilco van Det te-
recht hartelijk bedankt voor hun to-
meloze inzet gedurende de afgelo-
pen tien jaar. En daarmee werd het 
seizoen feestelijk afgesloten. De or-
ganisatie hoopt iedereen weer te-
rug te zien na de zomer voor het 
volgend seizoen. 
Voor meer informatie kunt u de 
website www.poelseye.nl bezoeken.




