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“Optreden in Cirque du Soleil is mijn grootste wens”

Daniëlle uit Kudelstaart
wint Holland’s got talent

Aalsmeer – “Je was de circusprinses in een circussprookje”, lovende woorden van circus Renz-directeur Robert Ronday na het optreden
van slangenmeisje Daniëlle Bubberman in de finaleshow van de talentenjacht Holland’s got talent afgelopen vrijdag 30 mei. De 14-jarige
Kudelstaartse was, net als tijdens
de vorige uitzendingen, als laatste
aan de beurt. “We save the best for
last”, aldus een evenzo enthousiaste Henkjan Smits. “Zoveel kracht en
lef in zo’n klein meisje”, vulde jurylid
Patricia Paay vol bewondering aan.
Maar met deze positieve woorden
van de jury was uiteraard de show
nog niet gewonnen. Het laatste
woord was aan de kijkers. Zij mochten stemmen en bellen voor hun
favoriet. Zangeres Clarissa viel af,
evenals pianist Oscar Yang, operazanger Mario Veltman en de breakdancers van Hustle Kids. Nog drie
over...
De dansende Twirl Witches moesten het podium verlaten. Daniëlle bleef over, samen met de goedogende en prima zanger Waylon
Bijkerk. En, in tegenstelling tot andere shows waar de spanning nog
wel eens (te) lang wordt opgevoerd,
klonk opeens heel snel de uitslag.
“Waylon, je hebt niet gewonnen”, aldus presentator Gerard Joling. Dus,
Daniëlle is de winnaar van de eerste
Holland’s got talent. “Het ging ineens allemaal heel snel”, vertelt de
14-jarige. Op de televisie was ook
duidelijk te zien dat haar ouders
en fans eerder aan het juichen waren dan de ster uit Kudelstaart zelf.
Toen Waylon het podium verliet en

de winnaar van de Britse talentenjacht, Paul Potts, met de trofee naar
haar toe kwam, drong het pas echt
goed door tot Daniëlle. En eenmaal
weer thuis in Kudelstaart helemaal.
Buren en vrienden hadden het huis
buiten versierd en binnen de kamer opgevrolijkt met bossen bloemen en kaarten. De volgende dag
arriveerden nog veel meer kaarten
en heel veel felicitaties zijn gekrabbeld op Hyves. “Geweldig, echt heel
leuk”, zegt Daniëlle ietwat verlegen.
“Het was prachtig om dit mee te
maken. De shows zelf, maar ook alles achter de schermen, het repeteren en m’n ding mogen doen voor
televisie. Heel spannend allemaal.”
De beroemde Kudelstaartse blijft
overigens heel nuchter onder haar
succes. Maandag wachtte gewoon
weer een schooldag (wel een feestelijke met traktatie) en het trainen
voor het NK-ritmische gymnastiek
over twee weken in De Bloemhof.
Optreden in Carré en in circus
De winnaar van Holland’s got talent
mag optreden tijdens de kerstshow
in Carré. Wanneer Daniëlle hiervoor
gaat oefenen en of het één of meerdere shows worden, is nog niet bekend. “We horen het wel.” In ieder
geval hoopt de Kudelstaartse dat
ze weer met Marley Eltz van Corpus
Acrobatic Theatre in Amsterdam, die
haar ook begeleidde en hielp bij het

maken van de acts voor Holland’s
got talent, mag werken. En, Daniëlle
heeft nog een optreden dankzij deze talentenjacht op televisie. Ze mag
een gastoptreden geven in circus
Renz. Haar ‘collega’s’ in het circus
kan ze alvast op 22 juli ontmoeten.
“We zijn uitgenodigd voor de première-avond van circus Renz”, vertelt de ambitieuze 14-jarige.
Veel trainen
Voor Hollands’s got talent heeft Daniëlle overigens sinds half maart
heel hard getraind. Iedere donderdag en vrijdag voor de live show, ze
heeft daarbij ook nog eens acrobatieklessen genomen en was en is
wekelijks ruim tien uur in de sportzaal te vinden voor ritmische gymnastiektraining bij haar ‘eigen’ SV
Omnia 2000 onder leiding van trainster Barbara Gerritsen.
Tijd om te testen of ze op straat
wordt herkend, heeft ze nauwelijks
gehad. “Ja, wel al één keer. Ik was
met m’n vriendin aan het winkelen
en zij zei dat diverse mensen naar
mij keken”, vertelt Daniëlle lachend.
De afgelopen weken waren intensief, ook voor haar familie, maar onvergetelijk én weer een stap in de
richting die de Kudelstaartse al vanaf haar zevende jaar wil: “Optreden in Cirque du Soleil. Dat is mijn
grootste wens.”
Door Jacqueline Kristelijn.
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Miele specialist

Eigen technische dienst

financiële ondersteuning een feit of
niet... Door het aangekondigde bezuinigingsbeleid van de gemeente
op culturele onderdelen zijn de meningen van de fracties verdeeld.
Te groot risico
Support van de gemeente is, aldus de stichting, absoluut nodig
voor het realiseren van het festival.
Het bestuur van Blooming on Tour
vindt de onzekerheid, zo kort voor
de datum van het evenement, een
te groot risico en heeft besloten het
evenement uit te stellen. De stichting geeft de voorkeur aan een stabiele basis in rustig politiek vaarwater en hoopt met de gemeente tot
een ondersteuning voor meerdere
jaren te komen. Met behoud van het
concept dat in korte tijd bijzondere
steun kreeg en voldoende levensvatbaarheid toonde gaat de organisatie de komende maanden trachten alle reeds ingeschreven deelnemers te behouden voor Blooming on
Tour 2009. Ook wordt de organisatie
breder opgezet, meer financiële ondersteuning verworven en worden
wellicht nieuwe elementen toegevoegd. De inrichting van het terrein
wordt derhalve gecontinueerd.
Door middel van persoonlijke gesprekken en een nieuwsbrief worden alle betrokkenen de komende
dagen over het genomen besluit

geïnformeerd. De organisatie bedankt alle betrokkenen die in een zo
korte voorbereidingsperiode zo veel
voor elkaar kregen. Zij spreekt de
verwachting uit dat hun enthousiasme verder toeneemt voor dit voor
Aalsmeer zo belangrijke evenement
als opvolger van het Bloemencorso
Aalsmeer.

EK-special met prijsvraag en foto’s

Ook inwoners Aalsmeer
in de ban van Oranje!
Aalsmeer - Nederland begint al
weer aardig de oranjekoorts te krijgen. Ons gevoel voor oranje wordt
flink bespeeld: oranje tompoezen,
oranje kleding en binnenkort is er
ook weer de oranje hagelslag te
verkrijgen. Alles wat een link lijkt
te hebben, wordt gretig gekocht
en verkocht. De hoeden, mutsen
en petten zijn er in allerlei vormen
en maten. Zondagavond werd een
deel van deze nieuwe collectie in
de Schoorsteen vertoond tijdens het
versieren van de straat. Het was een
gezellige boel. En Schoorsteen is niet
de enige wijk in Aalsmeer die oranje kleurt. Steeds meer straten in de
gemeente worden opgevrolijkt met
vlaggetjes en wimpels en spandoeken met de tekst ‘Hup, Holland hup’.
Aanstaande zaterdag 7 juni gaat in
Bern in Zwitserland het EK voetbal
van start. De eerste wedstrijd is om
18.00 uur, Zwitserland speelt dan tegen Tsjechië. Om 20.45 uur is vervolgens het veld voor Portugal en Tur-

kije. Het team van bondscoach Marco van Basten is ingedeeld in poule
C. De eerste wedstrijd speelt Oranje
op maandag 9 juni vanaf 20.45 uur
tegen Italië. De tweede wedstrijd is
tegen Frankrijk op vrijdag 13 juni en
de derde tegen Roemenië op dinsdag 17 juni. De finale is op zondag
29 juni en natuurlijk hoopt heel Nederland dat Oranje dan op het veld
staat!
Allerlei voetbalweetjes zijn deze
week gebundeld in de EK-special
van de Nieuwe Meerbode. In deze
speciale voetbalkrant ook voorspellingen van ondernemers in Aalsmeer
en Kudelstaart. Wint Nederland van
Italië? Zeker wel, zeggen ze allemaal optimistisch, maar de winststanden zijn wel voorzichtig. Ook
wordt gedacht aan nipte winst van
Oranje op Frankrijk en Roemenië. In
de special ook een prijsvraag voor u
als lezer en hier zijn leuke cadeaus
mee te winnen. Veel lees-, puzzelen voetbalplezier!

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V.

Blooming on Tour wordt
een jaar uitgesteld!






• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Stichting wil niet direct de rode cijfers in!

Aalsmeer - De Stichting Blooming on Tour schort de eerste editie, die zou worden gehouden van
20 tot 22 juni op. Het festival zal nu
worden gehouden tijdens het midzomerweekend 2009 van 19 tot 21
juni op het terrein van Greenpark
Aalsmeer. Dit onverwachte besluit is
in goed overleg met de hoofdsponsors genomen om te voorkomen dat
de Stichting direct in de rode cijfers
zou raken. Het evenwicht van de
strak sluitende begroting waarmee
wordt gewerkt om een verantwoorde preview van het festival in de
juiste sociale samenhang van alle
gewenste ingrediënten neer te zetten, kan mogelijk verstoord worden.
Tot voor dinsdag 2 juni was door
burgemeester en wethouders nog
geen officiële beslissing genomen
of het evenement Blooming on Tour
financiële ondersteuning van de gemeente zou krijgen. Er was door de
gemeente wel al een toezegging
gedaan. Afgelopen dinsdag hebben
burgemeester en wethouders positief vergaderd. Voorgesteld wordt
nu aan de fracties om een eenmalige stimuleringsbijdrage aan Blooming on Tour te verlenen van 25.000
euro. Groen licht van de fracties is
er echter nog niet. De eerstvolgende
raadsvergadering is op donderdag
12 juni en dan zeggen de partijen ja
of nee tegen deze bijdrage en is de





Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Verkoop alle merken
nieuw en gebruikt
Goedkoop onderhoud,
reparatie en APK
Hoofdweg 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

geen krant?
0251-674433

Verkoop bij openbare inschrijving
bouwkavel aan de Kudelstaartseweg
naast 50 in Kudelstaart
De bouwkavel is gelegen aan de Kudelstaartseweg tussen
Kudelstaartseweg 40 en 50, nabij de driesprong met de Bachlaan.
De kavel heeft een oppervlakte van circa 1.350 m2 en wordt
aan beide zijden begrensd door (half)vrijstaande woningen.
De tuin ligt op het zuidwesten en grenst aan de Westeinderplassen.
Een winkelvoorziening en een basisschool zijn op loopafstand.
Inschrijving en zitting
Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de gemeente Aalsmeer
(Centrale balie) of de notaris. De inschrijving sluit op de zitting
in het gemeentehuis op donderdag 26 juni 2008 om 16.30 uur.
Biedingen
De bieding dient minimaal E 700.000,- te bedragen.
Nadere inlichtingen / documentatie
Gemeente Aalsmeer, afd. Bestuursondersteuning
De heer C. Maarsen
Drie Kolommenplein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297 - 387 589

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

De verkoop bij openbare inschrijving van de gemeente Aalsmeer
wordt verzorgd door Mr. C.A. Boswijk en Mr. M.A. van Gaalen,
notarissen te Aalsmeer.
Nadere informatie is ook te vinden op: www.Aalsmeer.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Boomgaard in Aalsmeer, een langharige Ragdoll. Ze is cremekleurig - heeft blauwe ogen- een donker kopje, pootjes en een
donkerkleurige staart en ze heet Benyi.
- Pontweg in Aalsmeer, een zwarte poes met een paar witte
haartjes onder de kin, ze heet Minous, en is minstens acht jaar
oud.
- Kruisweg, Aalsmeerderbrug, aalsmeer, een twee jaar oude cyperse kater, met een witte buik, borst en voorpootjes.
- Citroenvlinderstraat in Aalsmeer, wit mannetjes fret.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg t.h.v. no 83 te Aalsmeer, een cyperse kat
- Stommeerweg in Aalsmeer, een klein grijs konijntje
- Aalsmeerderweg, t.h.v. Wegerit een donker gestreepte kat.
- Kudelstaartseweg t.h.v. nr. 228 in Kudelstaart, rood witte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Spaanse waterhond van vier jaar. Door omstandigheden
wordt voor deze lieve hond een goed tehuis gezocht. Hij ziet er
heel leuk uit met al die krullen in z’n vacht, waardoor je z’n ondeugende ogen bijna niet ziet.

Rozenpenning gemeente
voor dominee Hoekema
Aalsmeer - Op zondag 1 juni
heeft wethouder Jaap Overbeek in
de Doopsgezinde Kerk de Rozenpenning overhandigd aan dominee Hoekema bij gelegenheid van
zijn afscheid als dominee van de
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer.
De heer Gabe Hoekema ontving deze Rozenpenning als blijk van waar-

dering voor zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid bij de Doopsgezinde
Gemeente.
De heer Hoekema heeft ruim 22 jaar
met grote toewijding gewerkt in de
gemeente en vele mensen bijgestaan in tijden van ziekte, rouw en
op andere moeilijke momenten.

Ikg

op preventie. Met de slogan ‘Steeds
meer mensen overlijden aan slokdarmkanker. Dat is niet te verteren!’,
vraagt de Maag Lever Darm Stichting tijdens de collecteweek aandacht voor deze ziekte die in toenemende mate mensen treft. De collecteopbrengst komt onder meer
ten goede aan de website www.
slokdarmkanker.info die informatie geeft over de risicofactoren, de
alarmsignalen en de ziekte. De website krijgt een eigen forum. In 2008
is slokdarmkanker het speerpunt
van de Maag Lever Darm Stichting.
De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
maag, darmen en lever. Ook geeft
zij voorlichting. Op de website www.
mlds.nl is medische informatie te
vinden over alle spijsverteringsziekten. Daarnaast kunnen mensen met
medische vragen terecht bij de infolijn: 0900-2025625. De Maag Lever
Darm Stichting werkt samen met
een groot aantal patiëntenorganisaties die lotgenotencontact bieden.
De Maag Lever Darm Stichting is
ruim 25 jaar actief.
Haar werk wordt mogelijk gemaakt
door giften. De stichting ontvangt
geen subsidie van de overheid. Giften kunnen worden gestort op giro 2737.

Zondag 8 juni

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Otmar
Vrees. Thema: ‘Genieten, hoe doe ik
dat?’ deel 1: Meer is minder.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 10u. Spreker
Frits Rouvoet. Feest van de navolging. Crèche voor de kleinsten, speciaal programma oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds P. den Hertog,
Zaandam. 16.30u. ds. C. van Atten,
Rijswijk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbet
Geijlvoet. Extra collecte voor het
Honduras radioproject.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Om 19u. br. J. Eveleens.,
Duitsland.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
10u. drs. T. Bolland in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst ds. E.J. Westerman, Nijkerkerveen/Aalsmeer. Intrededienst. 18.30u. dienst. 10R-dienst.
Oost:. 10u. C.G. Graafland. Mmv OKBand.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10. ds. A. van Vuuren. HA. 18.30u.
ds. A. van Vuuren. VHA.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Stand voor
slechtzienden

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

kerk gaat als kerk dicht en alle diensten gaan vanaf 6 juli plaatsvinden
in de Triumphatorkerk. Deze naam
gaat echter verdwijnen van de gevel, naast de gezamenlijke nieuwe
naam, is ook gezamenlijk gekozen
voor een nieuwe naam voor het gebouw. Het kerkgebouw tegenover
het Seringenpark wordt omgedoopt
in Open Hof kerk.

KERKDIENSTEN

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 7.45u. in Kloosterkapel euch.
viering olv karmelieten. Om 17u. in
Kloosterhof viering dominee.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering N. Kuiper.
Zondag 10.30u. Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv Karmelkoor.
Rijsenhout zat: woordcomm.viering
vg. diaken J. Snoek. Mmv Soli Deo
Gloria.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. Vrijhof, kinderkerk.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. R. Poesiat, voorber.
H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zat. 19u. woordcomm.viering met A.
Blonk. Zondag geen viering.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in De Meent, Orion 3 om 11u.
kand. Theodoor Meedendorp.
Bijbelstudies
Begra in Heliomare, Zwarteweg 98.
geen bijbelstudies.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Maag Lever Darm Stichting in
actie tegen slokdarmkanker
Aalsmeer - Ieder jaar krijgen 1500
mensen slokdarmkanker. De afgelopen tien jaar is het aantal patiënten met 30% toegenomen. Omdat
de ziekte vaak pas in een laat stadium wordt vastgesteld, is de overlevingskans gering. De Maag Lever
Darm Stichting gaat de strijd aan tegen slokdarmkanker. Daarom financiert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar slokdarmkanker
en geeft voorlichting over deze sluipende ziekte, de risicofactoren en
de alarmsignalen.
Hiervoor is geld nodig. In de collecteweek van 9 tot en met 14 juni
gaan ruim 26.000 collectanten langs
de deuren in Nederland. Veel mensen weten niet welke factoren van
invloed kunnen zijn op het ontstaan
van slokdarmkanker. Ook herkennen
mensen de alarmsignalen vaak niet
waardoor zij te laat een arts raadplegen. Hierdoor is de kans om van
slokdarmkanker te genezen kleiner
dan bij de meeste andere vormen
van kanker. Het is essentieel dat patiënten en hulpverleners alert zijn
op de klachten; als de ziekte tijdig
wordt vastgesteld, stijgt de kans op
genezing aanzienlijk. Om dit te realiseren geeft de Maag Lever Darm
Stichting voorlichting over de alarmsignalen. Ook richt de stichting zich

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de
hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie
over vermiste of gevonden dieren: 0235626136. Spoedgevallen en gevonden
honden: 06-54363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

Open Hof kerk nieuwe naam
van Triumphatorkerk
Aalsmeer - Sinds twee jaar verzorgen de Hervormde Zuiderkerk en
de Gereformeerde Triumphatorkerk
op zondag de gezamenlijke diensten. De ene week is de dienst in de
kerk in de Hortensialaan, de andere week in de kerk in de Ophelialaan. Vanaf juli gaan de kerken fuseren en wordt de naam Protestantse
Gemeente te Aalsmeer. De Zuider-

Is uw huisdier
zoek?

10u. dienst met ds F. van Deursen,
Barneveld. 18.30u. ds. G.J. Zwarts,
Breukelen.

Gedurfd was het wel, het multi-muzikale concert in de watertoren. De sfeer
zat er goed in bij het publiek en de toren zorgde voor een apart decor.

Gezellige sfeer bij concert
Brulboeien en Lee Roud
Aalsmeer - Een bijzondere combinatie was het wel... zeemansliedjes
(shanty’s), afgewisseld met songs
van de Amerikaanse zanger Lou
Reed. Vrijdagavond vormde de watertoren aan de Westeinderplassen
het decor voor twee muziekstijlen.
Het spits werd afgebeten door het
mannenkoor.
De Brulboeien galmden gezellige
en soms ook weemoedige liedjes
de hoge toren in. Het publiek genoot, deinde mee en wist nog menig zeemanslied mee te zingen. Als
de kelen van het 13-koppige ‘gesmeerd’ moesten worden, was het
de beurt aan Lee Roud and the Coney Island Babies. Zanger Tom Meijer, de muzikanten en drie zangeressen zorgden voor een heel ander
geluid dan de shanty’s. In elk geval
ging de beat een paar versnellingen hoger. Hoewel het qua akoestiek geen eenvoudige opgave was

- zingen en spelen in een 50 meter
hoge toren! - brachten ‘Lee’ en zijn
band het er goed vanaf. De heren
en dames, die er overigens prachtig
uitzagen, gaven diverse Lou Reed
nummers ten beste. Met een achtergrond van bakstenen muren leek
het wel een jazzkelder!
De opkomst had groter kunnen zijn,
maar de muziekavond moest het ‘opnemen’ tegen de feestweek van Rijsenhout. Dit optreden vond plaats in
het kader van 80 Jaar Watertoren en
de opbrengst van de toegangskaarten komt dan ook ten goede aan het
monument.
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer
2000 wil namelijk nog het koperen
dak verlichten. Eind juni hoopt de
toren weer haar deuren te openen
voor mensen die een tripje naar de
top van de toren willen maken. Kijk
ook eens op: www.aalsmeerwatertoren.nl

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 11 juni
wordt van 19.15 tot 19.45 uur een
oecumenisch avondgebed gehouden in de kapel van ’t Kloosterhof
in de Clematisstraat 16. Dominee
R. v.d. Kruk zal een korte overdenking houden naar aanleiding van
het jaarthema ‘De zeven werken van
barmhartigheid’.
Elke maand wordt één van de zeven werken in de overdenking uitgelicht. Op 14 mei is dat ‘De dorstigen laven’. Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke
naastenliefde; het zijn werken die

uit liefde tot de naaste en uit liefde
tot God verricht worden, en daarom ook wel ‘liefdewerken’ worden
genoemd. Om welke hulp het gaat?
Jezus is heel concreet: “Want Ik had
honger en jullie hebben me te eten
gegeven, Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, Ik was
vreemdeling en jullie hebben me
opgenomen. Ik was naakt en jullie
hebben me gekleed, Ik was ziek en
jullie hebben naar me omgezien, Ik
zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe.’’ Iedereen is van
harte uitgenodigd.

Hoofddorp - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp een informatiestand . Op
donderdag 12 juni is tussen 9.00 en
12.30 uur een lid van de vereniging
aanwezig om iedereen die meer wil
weten over hoe om te gaan met een
visuele handicap en informatie wil
over praktische hulpmiddelen zoals
de luisterbibliotheek en computergebruik te woord te staan. Tevens is
er op die dag spreekuur van Low Vision. Ook is er informatie te verkrijgen over lotgenotencontact,sport
en contactbijeenkomsten. De informatiestand staat op de polikliniek oogheelkunde van het Spaarne Zieken-huis te Hoofddorp. Voor
nadere informatie kan contact opgenomen worden met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 0238908360 of kijk op www.spaarnepoort.info.

Gastendienst in
de Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8
juni is er in de Oosterkerk een gastendienst.Het thema is ‘blessures’,
hoe gaan we om met verdriet, moeite, vergeving en genezing. Er is een
bijzondere begeleiding van Churchjazz. De dienst begint om 10.00 uur
en wordt gehouden aan de Oosteinderweg 269. Voor kinderen van
0 tot en met 3 jaar is er crèche en
peuteropvang. Voor de kids van 4
tot en met 14 jaar is er een kinderprogramma. Iedereen is van harte
welkom!

Heimanshof
geopend
Hoofddorp - De Heimanshof aan
de Wieger Bruinlaan in Hoofddorp
is komend weekend, zaterdag 7 en
zondag 8 juni, open van 14.00 tot
17.00 uur. Er worden rondleidingen
voor jong en oud gegeven en er
zijn ‘kleine beestjes‘ te zien. De tuin
staat nu in volle bloei. Op een gebied van 1 hectare ervaren de bezoekers de natuur als een oase van
rust. Men loopt langs akkertjes en
door de weide, langs de plas, door
de duinen en over een kalkheuvel. Onderwijl ziet u talrijke bloeiende planten die in de Nederlandse natuur zijn te vinden. Veel paden
zijn toegankelijk voor rolstoelen. Zie
ook: www.deheimanshof.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297‑387575
Fax: 0297‑387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30‑14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00‑17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst‑
verlening open van 8.30‑20.00 uur.
Tussen 17.00‑20.00 uur is deze af‑
deling alleen open voor reisdocu‑
menten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30‑17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de por‑
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 10 juni en 24 juni. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297‑387514.
gemeente-info op weBsite
De gemeente‑info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente‑info’. Tevens
kunt u daar de gemeente‑info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900‑1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00‑11.00 uur
wo 13.30‑15.30 uur
vr 9.00‑11.00 uur
tel. 0297‑51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297‑38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297‑ 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297‑387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297‑387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu‑ en geluid‑
klachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15‑17.00 uur: tel. 020‑6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

DefinitieVe Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk‑
ken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling publiekszaken. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor‑
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be‑
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen‑
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Seringenpark 26, 1 cupressocyparis
• Dreef 7, 1 wilg
• Beethovenlaan 16, 3 wilgen en 3 esdoorns
• Spoorlaan 2, 1 conifeer
Datum verzending vergunning: 29 mei 2008.
wet milieuBeheer
Gelet op artikel 8.19, vijfde en zevende lid, onder b van de Wet milieu‑
beheer, juncto de artikelen 6.1, 6.2 en 6.4 van het Inrichtingen‑ en
vergunningenbesluit milieubeheer; maken bekend, dat door hen een
verklaring ingevolge artikel 8.19, tweede lid, onder c van de Wet mi‑
lieubeheer is afgegeven voor een melding ingevolge artikel 8.19 van de
Wet milieubeheer;

• Het betreft een melding van Loogman Tanken & Wassen B.V.
voor het veranderen van een tankstation met autowasstraat en
stofzuigerhal/poetsafdeling, gelegen aan Aalsmeerderweg 497
te Aalsmeer, waarvoor reeds een milieuvergunning is verleend.
De verklaring en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 6 juni
2008 tot en met 18 juli 2008 ter inzage bij de afdeling Dienstver‑
lening.
Ingevolge de artikelen 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan
een belanghebbende tegen deze verklaring beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat dit
beroep echter kan worden ingesteld moet, ingevolge artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden gemaakt tegen de
verklaring door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een
bezwaarschrift bij ons in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan ons college doch worden gezonden aan: Burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens be‑
vatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; een omschrij‑
ving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht; de gronden
van het bezwaar.
Wij wijzen u er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking heeft. Dat wil dus zeggen dat de verklaring na
afloop van de bezwarentermijn in werking treedt. U kunt dit voor‑
komen door in de genoemde periode een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met
een afschrift van het bezwaarschrift worden gezonden aan de voor‑
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in wer‑
king voordat op dat verzoek is beslist. Ter informatie vermelden wij
nog, dat voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening griffierecht wordt geheven.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die on‑
der een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun‑
ningplicht 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.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Naam
: Brede School “De Mikado”
Adres
: Catharina Amalialaan 66
Plaats
: 1432 JT Aalsmeer
Datum
: 21 mei 2008
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 Ver‑
gunningen, Handhaving & Subsidies.

serVicepunt Beheer en
uitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 0800‑
0200 600 of mail naar infobu@
noord‑holland.nl

woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be‑
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handha‑
ving en subsidies, balie 6, tel. 0297‑387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun‑
ning zijn ontvangen:
• Helling tegenover 19, het wijzigen van een gevel;
• Kudelstaartseweg 197, het plaatsen van een dakkapel;
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van een gevel;
• Nieuw‑Oosteinde, locatie Frisoschool,
het bouwen van 8 woningen;
• Nieuw‑Oosteinde, locatie Frisoschool,
het bouwen van 31 woningen;
• Oosteinderweg 510/512,
het gedeeltelijk vernieuwen van de fundering;
• Schweitzerstraat 28, het plaatsen van een veranda;
• Uiterweg 153, het plaatsen van dakkapellen;
• Uiterweg 153, het vernieuwen van een brug;
• Van Cleeffkade (perceel G 5521),
het vervangen van duikers door een brug;
• Werven 26, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 38, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 39, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 43, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 57, het plaatsen van een tuinhuisje.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Legmeerdijk 209, het bouwen van een woning.
Verleende bouwvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel‑
ling is verleend voor:
Lid 2
• Aalsmeerderweg 239 achter, het plaatsen
van een bedrijfsverzamelgebouw;
• Legmeerdijk 281, het vergroten van een verdiepingsvloer;
Lid 3
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel
• Clussiusstraat 26, het plaatsen van een dakkapel
en het wijzigen van een gevel;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van een woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van een woning;
Deze besluiten worden op 10 juni 2008 verzonden.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 23
t/m 29 mei
t/m 30 mei

t/m 30 mei

t/m 9 juni
t/m 10 juni
t/m 12 juni

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver‑
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 239 achter, het plaatsen van een bedrijfsverza‑
melgebouw;
• Baanvak 4, het plaatsen van een dakkapel;
• Clussiusstraat 26, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen
van een gevel;
• Jasmijnstraat 1, het vergroten van een woning;
• Jasmijnstraat 3, het vergroten van een woning;
• Legmeerdijk 281, het vergroten van een verdiepingsvloer;
• Marktstraat 19, het oprichten van een cultureel café;
• Uiterweg 294, het geheel plaatsen van een beschoeiing;
• Willem Alexanderstraat 46, het plaatsen van dakkapellen.
Bouwvergunning 2e fase
• Machineweg 205, het oprichten van een woning met bijgebouw.
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 juni 2008.
wet op De ruimteliJke orDening (wro)

t/m 13 juni
t/m 13 juni

t/m 19 juni

t/m 4 juli
t/m 4 juli
t/m 6 juli
t/m 6 juli

t/m 10 juli

Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 99 (zijerf), 5 el‑
zen; Mozartlaan 63, 2 berken:
Wet milieubeheer: kennisgeving ontwerpbesluit voor
het oprichten en in werking hebben van een ge‑
meentewerf en een brandweerkazerne gelegen aan de
Zwarteweg 77a te Aalsmeer;
Verkeersbesluit 2005/7651 van 28 juni 2005 wordt
ingetrokken waarin de Stommeerkade tussen de
Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten wordt ver‑
klaard voor voertuigen breder dan 2,20 m. Met ver‑
keersbesluit nr.2008/5276 wordt de Stommeerka‑
de tussen de Aalsmeerderweg en huisnr. 79 gesloten
verklaard voor vrachtwagens.
Aanwijzen gehandicapten parkeerplaats hoek Wete‑
ringstraat en Seringenstraat;
Kapvergunningen: Lakenblekerstraat 2, 7 eiken; Lo‑
catellihof 6, 1 conifeer; Oosteinderweg 308, 1 blauw‑
spar;
Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen woonsche‑
pen;
Beleidsregels bijzondere bijstand 2008;
Kapvergunningen: Hornweg 53, 1 wilg; Kerkweg 3, 1
spar, 1 dennenboom; Uranusstraat 17, 1 naaldboom;
Westeinderplassen H 2657, 1 eik, 1 berk; Westeinder‑
plassen , H 2737, 2 berken;
Verkeersbesluiten: op het parkeerterrein aan de Bil‑
derdammerweg, nabij tennisvereniging Kudelstaart,
worden twee parkeerplaatsen aangewezen als gehan‑
dicaptenparkeerplaats d.m.v. plaatsen van borden;
de toegangsweg achter Ophelialaan 2‑36 en Stom‑
meerweg 63‑71 wordt aangewezen als parkeerterrein
d.m.v. het plaatsen van bord E4;
Beleidsregels Wet Inburgering 2008;
Ontwerp‑wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiter‑
weg‑Plasoevers 2005 Wijziging II: Bouwlocatie Ku‑
delstaartseweg, tussen 150a en 152”
Voorgenomen aanwijzing (ontwerp) bestemmingsp‑
langebied “Noordvork”
Kapvergunningen: Oosteinderweg, 3 kastanjes en 2
sierappels; Van Cleeffkade, 14 kastanjes; Raadhuis‑
plein, 1 berk; Terrein Watertoren, 1 berk en 1 es‑
doorn; Hornweg 263, 1 wilg.
Kapvergunningen: Seringenpark 26, 1 cupressocypa‑
ris; Dreef 7, 1 wilg; Beethovenlaan 16, 3 wilgen en 3
esdoorns; Spoorlaan 2, 1 conifeer.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Aalsmeer Dorp”, voor het oprichten van
bergingen op de Werven 26, 38, 39, 43 en 57.
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, voor het plaatsen van
een veranda, Schweitzerstraat 28.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am‑
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi‑
dies, balie 6, tel. 0297‑387698.

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 6 juni 2008
• Hornweg 271, het herbouwen van een schuur;
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een schuur.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 13 juni 2008
• Krabbescheerhof 14, het bouwen van een schuur/garage.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 20 juni 2008
• Herenweg 82, het bouwen van een botenhuis en steigers.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 27 juni 2008
• Horntocht t.h.v. de nieuwe N201, het plaatsen
van twee doorvaarbare duikers;
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van kassen;
• Uiterweg 34a, het plaatsen van een boothuis met garage;
• Uiterweg 323, het vergroten van de woning aan de voorzijde;
• Uranusstraat 17, het vergroten van de woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 4 juli 2008
• Aalsmeerderweg 449 en 451, het vergroten
van een bestaande brug/dam;
• Citroenvlinderstraat 14, het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 247a, het plaatsen van een carport;
• Lijnbaangebied, het inrichten van een bouwterrein;
• Oranjestraat 25, het bouwen van een woning.
sluiting inzagetermijn: vrijdag 11 juli 2008
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78,
het bouwen van 3 woningen.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Mooi oeuvre architect Berghoef
Dodehoekspiegelles voor
Gemeentehuis Aalsmeer
groepen 6 Jozefschool
op de monumentenlijst
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders zijn op voordracht van de
Gemeentelijke Monumentencommissie voornemens het gemeentehuis, gelegen aan het Drie Kolommenplein 1 aan te wijzen als gemeentelijke monument. De gemeente beschikt thans over 29 Rijksmonumenten, 1 provinciaal monument
en 30 gemeentelijke monumenten.
Het gebouw heeft cultuurhistorisch,
stedenbouwkundige en architectonische (zowel interieur als exterieur) waarden. Bovendien is het gemeentehuis een mooi voorbeeld van
het oeuvre van de nationaal bekende architect Prof. Ir. J.F. Berghoef uit
Aalsmeer. Het voorstel tot aanwijzing ligt vanaf maandag 9 juni 2008
gedurende vier weken voor een ieder ter inzage en bestaat de mogelijkheid hiertegen bezwaar aan te
tekenen.

Visie Openbaar Vervoer
In samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn is een visie op het openbaar vervoer opgesteld voor de periode tot 2020. Deze OV-visie betreft de noord-zuid-verbindingen in
de driehoek Aalsmeer-AmstelveenUithoorn zelf en de verbingen vandaar met Amsterdam.
In de visie worden de verschillende fasen van ontwikkeling beschreven tot het uiteindelijke eindbeeld,
waarin de Noord-Zuidlijn is doorgetrokken tot en met Westwijk.
De drie gemeenten gebruiken deze visie in de gesprekken met de
Stadsregio voor een noodzakelijke
kwaliteitsimpuls van het OV in de
driehoek Aalsmeer – Amstelveen Uithoorn en als input voor de regionale OV visie 2020+.

Aalsmeer - Woensdag 4 jun hebben de beide groepen 6 verkeersles gehad van een vrachtwagenchauffeur. Hij had zijn vrachtwagen
op de parkeerplaats geparkeerd zodat de kinderen van buiten en binnen de wagen goed konden bekijken. Het thema van de les was de
dodehoekspiegel.De vrachtwagenchauffeur heeft de volgende vuistregels met de kinderen besproken:
Stop altijd voor de stopstreep; Als de

vrachtwagen de bocht omgaat, blijf
dan rechts fietsen en ruim er achter; Loop nooit vlak voor of vlak achter een vrachtwagen langs; Zorg er
altijd voor dat je de vrachtwagenchauffeur in de spiegel kan zien,
dan kan hij jou ook zien.
Wist u overigens dat de Jozefschool
op 20 september 2008 haar 7 -jarig bestaan viert met een reunie? U
kunt zich aanmelden via www.jozefschool.net
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AGENDA

Huiveringwekkend filmavontuur

‘Kite Runner’ in Bacchus
Aalsmeer - De verfilming van de
bestseller Kite Runner van Khalid
Hosseini wordt zaterdag 7 juni in
cultureel café Bacchus vertoond.
Amir en Hassan zijn gevoed door
dezelfde min en groeien samen op
in de hoofdstad van Afghanistan.
Als blijk van hun verbondenheid
kerft Amir hun namen in een granaatappelboom: ‘Amir en Hassan,
de sultans van Kabul’. Maar sultans
zijn ze alleen in hun fantasie, want
Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van
Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene die het touw van de
vlieger in handen heeft. Hassan is
zijn hulpje, de vliegervanger. “Voor
jou doe ik alles!”, roept Hassan hem
toe voordat hij wegrent om de val-

lende vlieger uit de lucht op te vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet
wederzijds. Wanneer er iets vreselijks gebeurt met Hassan, verraadt
Amir zijn trouwe metgezel. Na de
Russische inval vluchten Amir en
zijn vader naar de Verenigde Staten.
Amir bouwt er een nieuw bestaan
op, maar hij slaagt er niet in Hassan te vergeten. De ontdekking van
een schokkend familiegeheim voert
hem uiteindelijk terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban
is bezet. Daar wordt Amir geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om zijn oude
schuld jegens Hassan in te lossen
sleept hem tegen wil en dank mee
in een huiveringwekkend avontuur.
Bacchus in de Gerberastraat gaat
om 20.30 uur open, de film start om
21.00 uur. Toegangsprijs 3,50 euro.

Foute boel in N201 vrijdag
met alternatieve disco
Aalsmeer - Het is weer vrijdag, dus
tijd voor alle foute en vette alternatieve muziek in de N201 op 6 juni.
Deze keer met twee nieuwe gezichten achter de draaitafels, Coen Lugtmeijer en Marius de Weerd. Coen
Lugtmeijer is producer van Drum ‘n
bass/breakcore. Marius de Weerd
is producer van Drum ‘n Bass/psychodelic. Zij zijn elkaar tegen gekomen op een kraakfeestje in Zwolle,
waar Coen moest draaien, en besloten om een duo te vormen. Ook treden zij vrijdagavond op met hun live
drum ’n bass act. Natuurlijk word er
niet alleen drum ’n bass gedraaid,
uiteraard ook veel rock ’n roll, metal,
punk, disco en onder andere ska. De
N201 heeft trouwens eindelijk een
poolbiljart aangeschaft, dus er kan
weer gepoold worden. De N201 aan
de Zwarteweg is open vanaf 21.30
uur, de entree is gratis.
Zaterdag Urban party
Urban is hot. Het belooft daarom zaterdag 7 juni weer een heet feestje te worden in de N201. Dj JeeDee
draait zoals altijd de vetste R&B, hiphop, bubbling, 2step ofwel alle stro-

mingen die het urban genre zo veelzijdig maakt. Het is altijd erg druk,
zorg dat je op tijd bent!
Pasjes en reserveren
Bij veel mensen bestaat er nog veel
onduidelijkheid over de mogelijkheid om te reserveren en het hebben van een pasje. Bij deze voor alle
duidelijkheid: Een pasje is niet verplicht. Een pasje laten maken tijdens
de avond zelf is wel verplicht. Dat
kun je in de chill-out laten doen; dat
wijst vanzelf. Als het te druk is gaan
mensen met een pasje voor. Als je
al een pasje hebt kun je bovendien
van tevoren toegang reserveren
door een mailtje te sturen naar: reserveren@n201.nl. Zet in deze mail
je naam, je pasnummer, je woonplaats en de datum waarvoor je reserveert. Op die manier ben je zeker
van toegang, maar je moet er dan
wel vòòr 23.00 uur zijn, anders ben
je je plek kwijt. Reserveren is dus
niet verplicht, maar wel verstandig
en bovendien een kleine moeite. Het
Urban feest zaterdag is van 21.00 tot
1.30 uur, de entree is 5 euro, pasje of
legitimatie verplicht.

Vrijdag weer koppelklaverjassen

Ronde record BV Hornmeer
Aalsmeer - De kruit dampen van
het afgelopen kampioenschap van
de Hornmeer waren nog niet opgetrokken of een week later waren
daar alweer de revanches. De kaarters moesten van goede huize komen om met de top mee te kunnen draaien. Er is afgelopen vrijdag zelfs een ronde record gebroken. Deze staat nu op 2673 punten
en 820 roem. Zoals altijd bij buurtvereniging Hornmeer was het de
gezelligheid die weer gewonnen
heeft. Het koppelklaverjassen is gewonnen door Kees Joore en Marja
van de Burgt met 5280 punten. Op

plaats twee zijn Bert en Joke Buijs
geëindigd met 5274 punten en op
drie Theo Nagtegaal en Paul Schouten met 5253 punten. De poedelprijs
was voor Rietje Kooy en Rijk van Egdom met 3700 punten. Het jokeren
is gewonnen door Rina Tas met 304
punten, op twee Nel Schouten met
508 punten. De poedelprijs was voor
Trudy Knol met 598 punten.
Aanstaande vrijdag 6 juni is er weer
koppelklaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer. De kaarten worden
om 20.00 u ur gedeeld in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zaterdag opening om 16.00 uur

Expositie ‘Een Japanse in
Nederland’ in Raadhuis
Aalsmeer - Van donderdag 5 juni tot en met zondag 27 juli presenteert de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer een overzichtstentoonstelling met schilderijen en pastels
van Masa Ariyoshi. ‘Een Japanse in
Nederland’ is de titel van deze expositie die te zien is in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.

vaderland. Haar thema’s zijn landschap, stilleven, interieur en portret:
dat is Nederlands. Maar haar aanpak is dat niet: Ariyoshi’s subtiele
schilderkunst is een even intrigerende als kleurrijke combinatie van
Westerse en Oosterse beeldelementen: wel te herkennen, maar lastig te
definiëren.

Uitzonderlijk kleurgebruik
De Japanse schilder Masa Ariyoshi
(1948-1990) studeerde van 1966 tot
1972 aan de Rijksakademie in Amsterdam; daarna was zij in Nederland en Japan gevestigd als zelfstandig kunstenaar. Zij is een hoog
geschat schilder onder collega’s
vanwege de uitgebalanceerde compositie, de weloverwogen verfopbreng en het voor Westerse ogen
uitzonderlijke kleurgebruik. Haar
vader was diplomaat en studeerde
voor de oorlog in Leiden; later was
hij verbonden aan de Japanse ambassade in Den Haag. Hij vond Nederland het mooiste land ter wereld;
zo kwam zijn dochter in haar nieuwe

Kunstenaarsvrienden
De nieuwe expositie met tevens werken van Wendelien Schönfeld, Marianne van de Bergh, Aart Schonk,
May An Go, Marian Binkhuysen en
Lau Heidendael in Het Oude Raadhuis wordt aanstaande zaterdag 7
juni geopend door R.L. Falkenburg,
hoogleraar kunstgeschiedenis aan
de universiteit van Leiden om 16.00
uur. Bezoekers zijn van harte welkom. De expositie is vervolgens tot
en met zondag 27 juli iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken in expositieruimte Het Oude
Raadhuis, in de Dorpsstraat, in het
centrum.

De Hucksters vierden jl. vrijdag een muzikaal feestje in de tent aan het Konnetlaantje. Het publiek kon deze swingende opening van de feestweek in Rijsenhout zeer zeker waarderen. Er werd volop gedanst.

Braderie, wielerronde en disco
tijdens feestweek Rijsenhout
Rijsenhout - Met een spetterend
optreden van de ‘eigen’ Hucksters
is vrijdag jl. de jaarlijkse feestweek
in Rijsenhout van start gegaan. Ook
een redelijk volle tent was er de volgende dag, zaterdag, tijdens het
concert van de Eagles Tribute Band.
Zondag stond in het teken van de
motortoerrit en een darttoernooi.
Maandag was de tent voor de jeugd
en was het spannend tijdens de miniplaybackshow, in de Reede werd
gekaart om het kampioenschap van
Rijsenhout. Dinsdag was er bridgen en vierden de oudere inwoners
een feestje in de tent en woensdag stond een sport- en spelochtend voor de schooljeugd, een kindermiddag en een Hollandse avond
met onder andere Wolter Kroes op
het programma.
Dikke bandenrace en disco
Vandaag, donderdag 5 juni, is braderiedag van 13.00 tot ongeveer 21.00
uur bij de Werf. Van alles wordt te
koop aangeboden tegen leuke prijzen en voor de innerlijke mens staan
onder andere de patat- en de suikerspinkraam klaar.
Tevens wordt vandaag de wielerronde van Rijsenhout verreden voor
de categorieën Amateurs, B en Elite
en Belofte vanaf 18.00 uur. Voor de
aanvang is er voor de jeugd tot en
met 16 jaar vanaf 16.30 uur de Rabo dikke bandenrace. De donder-

dag wordt als vanouds afgesloten
met de daverende donderdagavond
disco met een geweldige licht- en
geluidshow. De tent is open vanaf
21.00 uur, de entree is 15 euro.
House-topper en familiedag
Voor de kleinste kids in het dorp
wordt vrijdag 6 juni een kinderdisco gehouden van 18.30 tot 20.00
uur in de feesttent en vanaf 20.30
uur belooft het voor de lokale jeugd
een groot dancefeest te worden met
niemand minder dan de house-topper Gregor Salto. He wordt lekker
‘clubben’ met play house, het nieuwe danceconcept in de regio. Uit
de omgeving gaan vier opkomende talenten achter de draaimeubels
plaats nemen. De entree is 15 euro.
De laatste dag van de feestweek,
zaterdag 7 juni, is het familiedag
met allerlei doe-dingen voor de allerkleinste kids, een clown, een mini-kermis met botsautootjes en grijpertjes en de jaarlijkse zeskamp.
De familiedag begint om 13.00 uur
en de toegang tot het feestterrein
is gratis.
De slotavond van de feestweek
staat in het teken van Oranje. In de
feesttent zijn de voelbalwedstrijden
te volgen en voor een swingend einde staan de dj’s Wipneus en Pim garant. De tent is open vanaf 20.30 uur.
Meer weten? Kijk op www.feestweekrijsenhout.nl.

Vanavond kienavond bij
Supporters Vereniging
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 5 juni, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
de laatste kienavond van dit seizoen
met vele mooie prijzen. Het kienen is
in het Dorpshuis en begint om 20.30
uur. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn of haar
kienblaadje vol heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te

winnen zijn. Na vier ronden komt er
een pauze om even te genieten van
een kopje koffie of een drankje. Als
de acht ronden gespeeld zijn komt
de knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Dus ook voor u deze avond de kans om een of meerdere prijzen mee naar huis te nemen. Komt u ook gezellig kienen
deze avond in het dorpshuis te Kudelstaart? Allen van harte welkom.

Muziek/Film
Vrijdaag 6 juni:
* Dancefoundation live vanuit bovenzaal Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.
* Alternatieve disco in N201, Zwarteweg vanaf 21.30u.
Zaterdag 7 juni:
* 65 Jaar Aalsmeers Harmonie. Jubileumconcert met Alsmar Popkoor
en band Ten Beers After in burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Film Kite runner in Bacchus, Gerberastraat. Open 20.30u., start 21u.
* Taptoe met Show en Jachthoornkorps Kudelstaart op terrein VZOD
aan Wim Kandreef. Start 19.30u. Om
19u. rondgang door dorp.
* Urban Party in N201, Zwarteweg
van 21 tot 1.30u.
Exposities
Tot en met 6 juli:
* Overzichtstentoonstelling Belgische beeldhouwer Dirk de Middeleer en etsen van Monique Schep
in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Vanaf 5 juni:
* Expositie Een Japanse in Nederland met werk van Masa Ariyoshi in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
do.-zo. 14-17u. Zaterdag 7 juni opening 16u. door R.L. Falkenburg.
Diversen
Donderdag 5 juni:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Laatste kienavond dit seizoen bij
Supporters Vereniging in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20.30u.
Vrijdag 6 juni:
* Braderie op Kudelstaartseweg van
14 tot 21u.
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat
van 14-17u. Ook op dinsdag 10 en
woensdag 11 juni.
* Ophalen oud papier in Kudelstaart
vanaf 18u.

* Klaverjasavond in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in
Baccarastraat vanaf 20u.
6 en 7 juni:
* Landbouwweekend bij kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer met
diverse landbouwmachines. Zaterdag 13-16u., zondag 10.30-15u.
Tot en met 7 juni:
* Feestweek Rijsenhout met vandaag braderie, dikke banden race,
wielerronde en daverende disco.
Vrijdag kinderdisco en play house,
zaterdag familiedag en zeskamp en
slotavond met dj’s Wipneus en Pim.
Zaterdag 7 juni:
* Kleding- en stoffenverkoop Rappa en Wereldwinkel in De Binding,
Zijdstraat, 10-16u. Modeshow 12u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Beachvolleybaltoernooi voor St.
Jankerk, Kudelstaart, 14-20u.
Dinsdag 10 juni:
* Koffie-inloop in De Schakel, Cyclamenstraat vanaf 10u.
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Skeelertraining voor jeugd op
baan Wim Kandreef, Kudelstaart van
18.45 tot 19.45u. Iedere dinsdag.
Woensdag 11 juni:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek Aalsmeer,
Maarktstraat voor kinderen 2-5jr.
van 15 tot 16u.
Donderdag 12 juni:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
Vergaderingen
Donderdag 5 juni:
* Discussie-avond over gebiedsvisie
in The Beach, Oosteinderweg. Inloop 18.30-20u. Discussie v/a 20u.
Woensdag 11 juni:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in
Dorpshuis.
Donderdag 12 juni:
* Beraad en raad in gemeentehuis,
Raadhuisplein vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
richwood western
met koffer E 258,00
samson microfoonset (3)
R21S E 53,55
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag met Ten Beers en Popkoor

Spetterend jubileumconcert
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie
bestaat 95 jaar en dit wordt natuurlijk groots gevierd. Het jubileumconcert van Aalsmeers Harmonie
aanstaande zaterdag 7 juni belooft
dan ook een groot muzikaal spektakel te worden. Niet allen de Harmonie speelt deze avond, maar ook
het Alsmar Popkoor en de band Ten
Beers After vervullen een belangrijke functie bij het concert. Tijdens
het jubileumconcert zal Aalsmeers
Harmonie zeer diverse muziek ten
gehore brengen, van een Franse
mars tot muziek uit de populaire
musical The Wizz. De avond wordt
geopend door de Harmonie zelf met
een aantal zeer mooie stukken voor
harmonieorkest. Vervolgens treedt
Ten Beers After op met vier nummers. Tot slot voor de pauze zingt
het Alsmar popkoor een aantal bekende nummers, begeleid door Ten
Beers After. Na de pauze opent de

Harmonie met het Joodse ‘Klezmagic’ met klarinetsolo van een jonge
klarinettiste. In dit tweede gedeelte van de Harmonie zingt zangeres/
actrice Marlous Tolhuisen ook een
aantal nummers mee, waaronder
een aantal bekende musicalhits uit
Chess, Elisabeth en The Wizz. Ook
zullen er enkele leden uit het orkest soleren tijdens de verschillende
stukken. Uiteraard werken ook in dit
gedeelte het Alsmar Popkoor en Ten
Beers After mee. Het jubileumconcert op zaterdag 7 juni belooft een
groot succes te worden. Er zijn nog
kaarten (à 10 euro) te koop bij de leden van de harmonie of aan de deur
op de avond zelf. Het concert vindt
plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis. De zaal is open vanaf
19.15 uur en dan staat de koffie met
iets lekkers klaar. Om 20.00 uur begint het concert. Voor meer informatie: www.aalsmeersharmonie.nl.

Aalsmeers Harmonie jubileert aanstaande zaterdag in de burgerzaal..

Feestweekend met braderie
en beachvolleybaltoernooi
Kudelstaart - Komend weekend
staan in Kudelstaart twee grote evenementen centraal, de braderie en
een beachvolleybaltoernooi. Op vrijdag 6 juni vindt de vertrouwde braderie plaats nabij het Dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg. De braderie
begint om 14.00 en duurt tot 21.00
uur. Op zaterdag 7 juni vindt het
jaarlijks terugkerende Kudelstaart-

se beachvolleybal kampioenschap
plaats. Vorig jaar is deze wedstrijd
gewonnen door het team van Veld2.
Het plein voor de St. Jan geboorte
gaat omgetoverd worden tot beachstrand. De eerste ronde zal rond
14.00 uur starten. Vervolgens spelen
de sterkste teams kruisfinales, halve
finales en tot slot de finale, die rond
20.00 uur gespeeld gaat worden.

Jeugdtoneel ‘Anne Frank
en ik’ in Kudelstaart
Kudelstaart - Het jeugdtoneel Kudelstaart speelt op zaterdag 14 en
zondag 15 juni het toneelstuk ‘Anne Frank en ik’. De spelers brengen
de bezoekers een stuk geschiedenis
wat niet vergeten mag worden. Het
verhaal speelt zich af anno 2008. Op
school wordt ‘Het Dagboek van Anne Frank’ behandeld. De kinderen
worden gegrepen door het verhaal.
De ouders zijn verdeeld, de holocaust wordt ontkent en de meningen lopen uiteen.
Maar dan gebeurt er iets vreemds.
Nicole één van de schoolmeisjes beland in een andere tijd. Een
droom of werkelijkheid? De waarheid wordt na een dramatische
ontmoeting duidelijk. Een prachtige voorstelling waarin de speels-

heid van de jeugd een schril contrast vormt met de ellende van de
oorlog. De voorstelling op zaterdag
begint om 20.00 uur en op zondag
om 14.00 uur in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Beide dagen is de zaal
een uur voor aanvang al open. Toegangskaarten kosten 5,00 euro en
zijn verkrijgbaar aan de zaal.
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Kudelstaartse musical ‘Joseph’
zaterdagavond bijna uitverkocht!
Kudelstaart - Het gaat goed met
de kaartverkoop voor de musical
‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ die op donderdag 12,
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni wordt
uitgevoerd. Voor die laatste uitvoering in de Sint Jan van Kudelstaart
zijn inmiddels bijna alle 300 kaarten verkocht. En er is sprake van
een run op de kaarten voor donderdag en vrijdag. Belangstellenden wordt aangeraden om snel toe
te slaan voordat ook deze voorstelling uitverkocht is. Kaartjes kosten
15 euro (inclusief een kopje koffie of
thee in de pauze) en ze zijn verkrijgbaar bij Gall & Gall en het Bloemenwinkeltje van Joop & Ria van Leeuwen in winkelcentrum Kudelstaart.
In Aalsmeer en Leimuiden worden
de kaarten verkocht bij de Plantentuin Joop & Ria van Leeuwen in de
Zijdstraat 64 en in winkelcentrum
Leimuiden.

Hoofdrolspelers
Dat de musical populair was en nog
steeds is, blijkt wel uit de bekende
namen die de rol van Joseph hebben
gespeeld: Andy Gibb, David Cassidy, Jason Donovan, Donny Osmond
en nu in Kudelstaart: Alfons Godschalk. Deze 39-jarige aannemer/
timmerman uit Wilnis is gewend om
met planken om te gaan, maar met
plankenkoorts? Alle hoofdrolspelers
zijn amateurs die, gecoached door
specialisten van bureau Veldwerk,
maandenlang in training zijn voor
deze musical. Ze komen ook allemaal uit de buurt. De oudste zanger is Nico de Jong, een veehouder
in De Kwakel/Kudelstaart die de rol
van de Schenker voor z’n rekening
neemt en de jongste is Lars Houdijk,
een 15-jarige scholier die, hoe kan

het anders, Benjamin speelt in de
musical. De rol van de farao wordt
vertolkt door Huub van Schaik uit
Aalsmeer, bekend van de kinderboerderij en farao’s vrouw wordt
neergezet door Annemieke Venema
uit Kudelstaart, werkzaam bij het
Wapen van Aalsmeer. Kweker Kees
Scholte uit Kudelstaart speelt Potifar en diens vrouw is een rol van Lucy Elfering die bij Total Copy werkt.
Jacob wordt gespeeld door Koos
Koelewijn uit Aalsmeer. En de Bakker wordt vertolkt door Ton de Hollander. Drie van de broers van Jozef zijn Peter Lentjes, een 51jarige
Kudelstaarter en voorzitter van het
kerkbestuur St.Jan Geboorte, Frans
Sparnaaij, 50 jaar, uit Kudelstaart
en elektriciën bij Hoekwater en Wil
Kraan, 56 jaar, uit Kudelstaart en

onderwijzer op de Jozefschool. De
vertelsters van het verhaal zijn Majorie Meijer, van zwembad de Waterlelie, en studente Maartje Sparnaaij, beiden uit Kudelstaart.
Zo’n 140 mensen actief
In totaal zijn per voorstelling een
kleine 100 personen in de weer op
en rond het speciaal geplaatste toneel. Naast 15 mannen en 41 vrouwen zingen ook nog eens 23 kinderen mee, dansen 10 andere dames
en wordt het geheel muzikaal begeleid door een speciaal geformeerde
Kudelstaartse band van 9 mannen
en vrouwen en er doen 2 trommelaars mee. Maar dat is dan nog zonder de mensen die achter de schermen actief zijn: een cateringgroep
van 7 dames en een kledinggroep
van 7 vrouwen, plus een decorgroep
van 12 mannen, de mensen van de
grime en de specialisten van bureau
Veldwerk die eveneens een videoregistratie van ‘Jozef’ verzorgen: bij elkaar zijn zo’n 140 mensen actief met
de musical in het kader van 150 jaar
Parochie Sint Jan Geboorte.

Extra voorstelling?
In verband met de grote toeloop
van muziekliefhebbers die komen
genieten van de première van de
(speciaal voor Kudelstaart geschreven) Nederlandstalige teksten van
bekende songs in ‘Joseph and the
multicolor dreamcoat’, overweegt de
organisatie om extra voorstellingen
in te lassen. Vanwege die vertalingen heet de musical nu ook ‘Jozef
en de felgekleurde droomjas’. Garry
Scholte-Remmerswaal over het succes: “Als dit zo door blijft gaan met
de aanvragen voor kaartjes, zullen
we woensdagavond 11 juni een extra voorstelling in de Sint Jan moeten inlassen. Het is dan mogelijk de
generale repetitie
bij te wonen. Dat kan voor 10 euro en ook nog eens inclusief de koffie of thee.”

Live vanuit nieuwe grand ballroom

Vrijdag Dancefoundation
in bovenzaal Oude Veiling

Touwtje springen en skippyballen met biertjes

Joppe weer nummer één
tijdens kelnerrace
Aalsmeer - De eerste kelnerrace
vorig jaar was een enorme hit. Horeca-teams uit het dorp die het tegen elkaar opnemen en kijken wie
na diverse hindernissen het meeste bier wist mee te nemen naar het
finishpunt. Nagenoeg alle kroegen
en restaurants waren onderdeel van
het parcours.
Voor het publiek van punt naar punt
lopen, maar ach, het was mooi weer
en met veel bekenden heel gezellig.
Dit jaar was gekozen voor één centrale plek en een tijdstip iets later op
de dag. Misschien de reden dat de
tweede kelnerrace zaterdag 31 mei
jl. op het Raadhuisplein minder bezoekers heeft getrokken. Echter, het
was wel weer heel hilarisch en gezellig. Een parcours met skippyballen, touwtje springen, kruiwagens,
veilingkarren en tijgeren door banden vormde het decor. Skippyballen
met een blad bier is moeilijk, touwtje springen zo nog moeilijker en
de kruiwagen over een houten balk
loodsen met er in één persoon en in
één van de handen biertjes een hin-

dernis die veel inhoud van de glazen kostte. Het tijgeren over banden
ging iedereen vrij gemakkelijk af,
met de veilingkar kon snelheid gemaakt worden. Een nog bijkomende moeilijkheidsgraad was het feit
dat bier getapt moest worden met in
de nabijheid blowers die de flink de
haren lieten wapperen en het stromende bier naar rechts deed vliegen. Joppe heeft vorig jaar de kelnerrace gewonnen en ging natuurlijk voor het verdedigen van de titel. En dit is gelukt. Voor de tweede maal mocht het Joppe-team de
grootste beker in ontvangst nemen.
Op twee is The Fifties geëindigd en
op plaats drie ’t Holland Huys. De
Oude Veiling kreeg een beker voor
het ludiekste team. En zo gingen alle deelnemende horeca-zaken (vier
in totaal) met een prijs naar huis!
Tweede kelnerrace: Leuk en gezellig, het waard om er jaarlijks in te
houden, maar in de straten van het
centrum het parcours uitzetten is
wel knusser en gelijk aanvangen na
sluitingstijd van de winkels een be-

Aalsmeer - Na de succesvolle eerste editie in mei, is het komende vrijdag 6 juni weer tijd voor een nieuwe editie van Dancefoundation Live.
De maandelijkse clubavond vindt
plaats in de bovenzaal ‘grand ballroom’ van de vernieuwde Oude Veiling in de Marktstraat, iedere eerste
vrijdag van de maand.
Steeds meer Aalsmeerders maken kennis met de vernieuwde Oude Veiling en de prachige grote bovenzaal.
Deze heeft de uitstraling van een
‘grand ballroom’ en vormt een uitstekende thuisbasis voor de maandelijkse clubavond vol dance- en
house muziek.
Dancefoundation is de radioshow
van Lennart Bader. Het programma wordt iedere vrijdagavond uitgezonden op Radio Aalsmeer vanaf 20.00 uur.

Naast Lennart Bader bestaat het
vaste dj-team uit Di Liciouz (Dennis
Beunder) en Jay Matthias (Jurriaan
van Nimwegen).
De deejays kijken alweer reikhalzend uit naar de editie van aanstaande vrijdag.
Met een drankje kan op de nieuwe
plek worden genoten van de beste dance en house muziek. De combinatie met de live radioshow maakt
het extra bijzonder, omdat de volledige uitzending (na afloop) ook via
de website te beluisteren is. Uiteraard kunnen ook de foto’s online
worden bekeken.
Radio Aalsmeer zendt uit via 99.0
FM op de kabel en 105.9 FM in de
ether. Meer informatie, foto’s en opnames zijn beschikbaar via www.
dancefoundation.nl. De Dancefoundation clubavond begint vrijdag om
20.00 uur en de toegang is gratis.

Sprietlopen 2007, Kapitein Waas probeert droog de overkant te halen.

Sprietlopen zaterdag 7 juni

Leimuiden telt driehonderd
sprietloopambassadrices
Leimuiden - Op zaterdag 7 juni wordt het Sprietlopen over de
Drecht voor het zevende jaar op rij
gehouden. Het Sprietlopen is inmiddels een niet weg te denken onderdeel van de Leimuidense Feestweek
geworden. De afgelopen jaren wisten steeds meer deelnemers, bijna
allemaal verkleed, de weg naar de
spriet te vinden. Echter, het aantal
vrouwelijke deelnemers blijft nog
een beetje achter bij de verwachtingen. “Daar gaan we dit jaar wat
aan doen,’’ zegt Wim Buskermolen,
de voorzitter van het Sprietloopcomité. Het Sprietloopcomité heeft de
afgelopen tijd een klein onderzoek
gedaan naar de groep meest invloedrijke vrouwen van Leimuiden.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in
een lijst met de namen van niet minder dan 300 vrouwen. Buskermolen:
“Deze dames hebben deze week
van ons een persoonlijke brief ontvangen waarin we aankondigen dat
we ze allemaal tot Sprietloopambassadrice hebben benoemd.’’ De taak
van de ambassadrices is eenvoudig.
“We hebben ze gevraagd alle vrouwen uit hun buurt, familie- en vriendenkring enthousiast te maken op 7
juni mee te doen aan het Sprietlopen
over de Drecht. Dat ze die dag zelf
ook proberen droog de overkant te
halen, spreekt natuurlijk voor zich,’’
aldus Buskermolen. Het Sprietlopen

begint op 7 juni om 14.00 uur. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur in de
feesttent bij de Tolbrug en tot 13.00
uur in het café aan de Dorpsstraat
30. Eerder inschrijven kan ook. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij café Keijzer, ook is een formulier
opgenomen in het programmaboekje van de feestweek en is het formulier te downloaden van de site www.
ocleimuiden.nl. Feitelijk is sprietlopen simpel. Over de Drecht liggen
twee sprieten (houten palen), van
oever naar oever. De deelnemers lopen ge(ver)kleed vanaf de Drechtkade over het spriet naar de overzijde. De deelnemers mogen schoenen dragen, maar geen spikes,
schoenen met noppen en soortgelijk schoeisel. Deelnemers die droog
overkomen, gaan door naar de volgende ronde. Zij die een nat pak halen, vermaken het publiek.
Categorieën
Deelnemers worden ingedeeld in
vier categorieën, afhankelijk van
leeftijd en geslacht. Per categorie
zijn drie prijzen beschikbaar plus
een heuse wisselspriet! Verder is er
een prijs voor de meest onfortuinlijke deelnemer en de best geklede
deelnemers bij de jeugd en de senioren. Een jury beoordeelt de deelnemers die zich mooi hebben verkleed.

Blue Magic organiseert
alleenstaanden avonden
Aalsmeer - Vrijdag 6 en zaterdag
7 juni organiseert Blue Magic in résidence fontaine Royale een clubavond voor alleenstaanden van
21.00 tot 03.00 uur. Barend Biesheuvel, eigenaar van Blue Magic, is in
Aalsmeer en in omgeving natuurlijk
bekend van het verzorgen van lichten geluidsapparatuur. Eén van de
bekendste projecten is wel de summerdance party op het surfeiland
welke op 16 augustus haar negende editie in gaat.
Voor de doelgroep met de leeftijd 30+ zijn er weinig mogelijkheden om lekker een avondje te kunnen swingen op de juiste muziek.
Barend Biesheuvel draaide al vier
jaar op de alleenstaanden avonden die ieder weekend werden gehouden in de Ufot in Amstelveen.
Helaas moest de Ufot worden gesloten, omdat de grond nodig was
voor een nieuwbouwproject. Barend
weet dat er een enorme behoefte is
onder alleenstaanden van 30 jaar en
ouder en liet het er dan ook niet bij
zitten. Hij zocht in de omgeving naar
een geschikte locatie en kwam uit

eindelijk terecht bij résidence fontaine Royale in Amstelveen. Eigenaresse Mariska Specht was gelijk enthousiast en zag de alleenstaanden avonden wel zitten. Vrijdagavond draait de dj voornamelijk
muziek uit de jaren tachtig en negentig, salsa en later op de avond
afgewisseld met dance en trance.
Op zaterdagavond draait de dj vanaf 21.00 uur stijldansmuziek voor de
liefhebber, van quickstep, engelse
wals tot en met een cha cha cha en
dit alles op een grote dansvloer. Er
is dus alle ruimte om heerlijk te dansen. Rond 23.00 uur gaat de dj over
op muziek uit de jaren zeven tot negentig, salsa en af en toe een nummer van nu. Blue Magic en résidence fontaine Royale hopen u/jou te
mogen ontmoeten op het eerst komende alleenstaande weekend op
6 en 7 juni. De entreeprijs is 8 euro per persoon en het adres is Dr.
Willemdreesweg 1 in Amstelveen.
Voor informatie kan gekeken worden op www.fontaineroyale.nl. Telefonisch contact opnemen kan via
020-6401501.

Slagwerkspektakel door vier
verenigingen in Uithoorn

Taptoe met Mavileo en
Amigo in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 7 juni organiseert het show en jachthoornkorps de jaarlijkse taptoe. Dit jaar
nemen vier muziekverenigingen aan
dit muzikale festijn deel. Uit Leimuiden komt Mavileo laten zien wat zij
in petto hebben. Met muziekstukken als ‘Brand new day’, ‘I’ve got
the music in me’ en ‘Let me entertain you’ zullen zij het publiek vast
enthousiast krijgen. Amigo is een
showband uit Leiden die in 2007 de
nationale titel behaalde en dit maakt
de verwachting van deze groep natuurlijk hoog. Zij zullen een show
laten zien gebaseerd op de muziek van de Jackson Five. Con Brio
uit Alphen aan de Rijn zal bij deze
korpsen niet achter blijven en ook

hun muziek zal de toeschouwer zeker waarderen. En natuurlijk treedt
ook het eigen show en jachthoornkorps uit Kudelstaart op. Geen nieuwe show dit jaar, maar met het inpassen van de jongste leden is dit
voor het korps toch weer hard oefenen geweest om de muziekstukken
en figuren er mooi uit te laten zien.
Vanaf 17.00 uur zullen de verenigingen eerst door Kudelstaart lopen om de muzikale klanken door
het dorp te laten gaan en om 19.30
uur begint de taptoe op het terrein
van korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kan Dreef 2.
Het korps hoopt op veel belangstelling en zien u graag komen aanstaande zaterdag .

Uithoorn - Op zaterdag 7 juni zullen ruim vijftig slagwerkers van
vier verschillende verenigingen een
waar slagwerkspektakel ten gehore brengen. Het slagwerkspektakel vindt plaats in Mijdrecht, op het
Raadhuisplein.
Deelnemende verenigingen zijn Tavenu uit De Kwakel, Triviant uit Wilnis, V.I.O.S. uit Mijdrecht en KnA uit
Uithoorn. Het concert start met het
spelen van een gezamenlijk stuk
onder leiding van dirigent Hennie
van Veenendaal. Vervolgens gaan
de slagwerkers van Tavenu van zich

laten horen, daarna is het de beurt
van muziek- en showkorps Triviant,
het derde optreden wordt verzorgd
door slagwerkgroep V.I.O.S. en als
laatste zullen de slagwerkers van
KnaA hun kunsten vertonen.
Tot slot is dan tijd voor de grand finale waarbij alle deelnemers nog
eens drie spetterende gezamenlijke stukken spelen. De aanvangstijd
van het concert is 13.30 uur en de
toegang is gratis. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Robert Oudshoorn, tel. 0622775234.
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Nieuwe Meerbode - 5 juni 2008
gen hetgeen een van de KCA bestuursleden laatst deed verzuchten:
“Daan, jij blijft voorlopig toch wel
hè?” Men kan gerust zijn, er is geen
enkele aanwijzing voor een naderend afscheid.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Daan Schiff: “Heerlijk om
dingen te organiseren”
Aalsmeer - Wat zouden de verenigingen, stichtingen, clubs zijn zonder vrijwilligers. Hoeveel jongeren,
ouderen en alles wat daar tussen
in zit zou men duperen als er niet
de mensen te vinden waren die het
leuk vinden om een deel van hun
tijd beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Zo een vrijwilliger is bijvoorbeeld Daan Schiff, bescheiden, buitengewoon vriendelijk, redelijk zwijgzaam met voor de goede verstaander een prachtige droge humor.Niet meer weg te denken
bij Watersportvereniging Nieuwe
Meer, bij Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer (KCA) en ook de Stichting
Samenspraak kan een beroep doen
op deze grafisch ontwerper.
WV Nieuwe Meer
Schiff is een fervent zeiler. Hij heeft
wedstrijd gezeild en ook wedstrijden voor zeilboten en motorboten
georganiseerd. “Ach als je een beetje kunt organiseren word je al gauw
gevraagd voor allerhande klussen.”
Deze uitspraak gaat gepaard met
een wat scheef getrokken mond-

hoek waardoor de trekken in het
gezicht veranderen van overpeinzing in een glimlach.
Ook de ogen achter de brillenglazen
doen vrolijk mee. Daan Schiff verzorgt al tien jaar lang het clubblad
dat vijf maal per jaar verschijnt. Niet
zomaar een blaadje, niks daarvan,
gewoon een blad dat er zeer professioneel uitziet, 24 pagina’s gedrukt
op mooi papier, vol lezenswaardigheden en afbeeldingen. Voor het
eeuwfeest van de vereniging in
2012 wordt een gedenkboek uitgegeven, bij de samenstelling daarvan
is hij als redacteur betrokken. Geen
klus voor iemand alleen, daarom is
de hulp ingeroepen van een aantal andere enthousiastelingen en
er is begonnen het archief door te
spitten. Er is nog werk voor maanden. Maar niemand bij WV Nieuwe Meer ziet op tegen een beetje
werken. Dat blijkt niet alleen in de
zomermaanden wanneer iedereen
zich vermaakt op het water. Ook tijdens de winter, worden er zeker zo
een zestig paar handen uit de mouwen gestoken en wordt er op en om

de haven geklust. Zo heeft onlangs
het clubhuis weer een nieuw jasje gekregen. “Het is hard werken,
maar tussendoor wordt er een lekker drankje gedronken en na afloop
gezellig met elkaar gegeten.” En opnieuw is daar de glimlach, een herinnering aan goede momenten, met
leuke watervrienden
Kunst en Cultuur
Ongeveer zes jaar geleden werd
Daan Schiff door KCA gevraagd om
binnen het bestuur de opvolger te
worden van Pierre Tuning. Al gauw
kon ook KCA profiteren van het enthousiasme en de capaciteiten van
Schiff. Er werd een meer aansprekend logo ontworpen. De KCA ladder, waarop alle tentoonstellingen,
muziekuitvoeringen, cabaret, kinderkunstzolder-activiteiten en het
programma van de kunstroute staan
vermeld, zag er veel beter en overzichtelijker uit. Hetzelfde geldt voor
de tentoonstellingsuitnodigingen en
de nieuwsbrief bedoeld voor de donateurs van KCA.
Schiff verzet waarlijk gouden ber-

Digitale tijdperk
Het maken van de verschillende
programma’s is veelal een onderschat karwei.
De bewerking van de KCA ladder
en het programma van de kunstroute vraagt heel veel tijd. Tekst en illustratie moeten met elkaar in evenwicht zijn, anders wordt een folder onleesbaar. Goed aangeleverd
materiaal is daarom gewenst, maar
voor veel van de kunstenaars is het
digitale tijdperk nog iets nieuws. Zij
zijn al blij wanneer zij een foto kunnen doorsturen. En dan is het aan
de grafisch ontwerper om van die
aangeleverde rijstebrijberg aan bestanden een prettig lees en toonbaar geheel te maken. Schiff zei het
zelf al: Hij houdt van organiseren.
Dat sluit prachtig aan bij de wens
van KCA om samen met enthousiaste mensen te kunnen genieten van
kunst. Dat is al mogelijk in het Oude Raadhuis waar om de zes weken
bezienswaardige tentoonstellingen
zijn te bekijken. En bij de klassieke winter en voor- en najaarconcerten, de maandelijkse jazzconcerten
en de verschillende cabaret-voorstellingen. Ook worden er nu voor
de donateurs van KCA kunstexcursies georganiseerd. Zo is al een bezoek gebracht aan de Lakenhal te
Leiden, het Scheringa Museum te
Spanbroek en aan de Caldic Collectie te Wassenaar. En gezien de belangstelling en waardering kunnen
de donateurs in de toekomst meer
op deze culturele uitstapjes rekenen. “Het is altijd leuk om iets te organiseren waarvoor belangstelling
is.” Waar Schiff en zijn werkgroep
volgend seizoen de kunstliefhebbers mee verrassen is nog niet bekend.
Samenspraak
Alsof alle activiteiten nog niet genoeg zijn, weet Daan Schiff ook nog
tijd te vinden voor de Stichting Samenspraak. “Ik werk samen met
een Mexicaanse, die overigens al
heel behoorlijk Nederlands spreekt,
maar zelf de behoefte heeft om haar
woordenschat te vergroten en uitspraak te verbeteren. Zij is heel leergierig.” Blijft er nog wel tijd over voor
het privé leven? Schiff kijkt wat verbaasd, denkt even na en zegt dan:
“Weet je wat ik weer ga doen, waar
ik echt heel veel zin in heb, dat is
buiten tekenen. Ik heb dat jaren niet
meer gedaan, ik ga die draad weer
oppakken.” Bij het weggaan zegt hij
tot slot met de inmiddels bekende
glimlach: “En verder is er ook nog
tijd voor de kleinkinderen hoor.
Ik pas regelmatig op.”
Janna van Zon

Veel nieuwe tuinen open
tijdens Open Tuinenweekend
Aalsmeer - Op zaterdag 21 en zondag 22 juni wordt voor de elfde keer
het open tuinenweekend georganiseerd. De afdeling Groei & Bloei van
Aalsmeer e.o. heeft de organisatie
van dit leuke en gezellige tuinevenement in handen.
De open tuinencommissie is er
ook dit jaar in geslaagd een aantal nieuwe tuinen open te laten stellen. In totaal zijn zeven nieuwe tuinen te bezichtigen in Rijsenhout en
Aalsmeer. Er zijn ook tuinen open in
Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn.
De enthousiaste tuinbezitters van de
diverse tuinen zijn tijdens het weekend zelf in hun tuin aanwezig om diverse vragen over bloemen, planten
en ontwerp te beantwoorden. In een
aantal tuinen is het zelfs mogelijk
een kopje koffie te drinken of een
hapje te eten.
Er zijn grote en kleinere tuinen te
bezoeken, tuinen die vol staan met

vaste planten, andere tuinen hebben vooral een groot aanbod van
bloeiende eenjarige, er zijn tuinen
met bonsai en tuinen met vijvers. Zo
is er in elke tuin wel een leuk idee
te vinden.
Startadressen
In Kudelstaart kan men starten met
de route aan de Gallileistraat 1 en
in Aalsmeer aan de Helling 38 en
op de Aalsmeerderweg 284. Op deze startadressen zijn de routeboekjes te koop voor 3.50 euro. Aan de
hand van de beschrijvingen in het
boekje kan men zelf de route bepalen in welke volgorde men de tuinen gaat bezoeken. De tuinen zijn
open op zaterdag 21 juni van 10.00
tot 17.00 uur en op zondag 22 juni
tussen 11.00 en16.00 uur. Meer informatie over het open tuinenweekend kunt u krijgen via: 0297-341093
na 19.00 uur.

Finale tijdens Summer Dance Party

Start regionale dj contest
Aalsmeer - De Summer Dance
Party organiseert voor de negende maal een grote regionale dj contest. Net als voorgaande jaren vindt
de finale van deze zoektocht naar
dj-talent plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party. Het grote openlucht dansfeest wordt dit jaar op zaterdag 16
augustus gehouden op het Surfeiland in Aalsmeer. Inschrijven voor
de contest kan de komende weken.
Vorig jaar was de contest een groot
succes. Meer dan dertig kandidaten
deden verspreid over vier lokaties
mee aan de voorrondes. Tijdens een
spannende strijd in Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp en Uithoorn,
werden uiteindelijk vier finalisten
gekozen. Het was de 18-jarige Jorrit Bouma (dj Jorrit) uit Mijdrecht die
tijdens de zonnige finale de meest
overtuigende set neerzette. De jury beloonde dit met de hoofdprijs,
waarna hij ‘s avonds de Summer
Dance Party mocht openen.
De voorrondes worden dit jaar gehouden in Aalsmeer en omgeving.
De kandidaten maken een live mix
van ongeveer 30 minuten, die wordt
beoordeeld door een deskundige

jury. De jury beoordeelt de deejays
op diverse punten zoals orginaliteit,
techniek en muziekkeuze. De deelnemers hebben de keuze uit mixen
met cd’s en vinyl.
De finale van de contest vindt wederom plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party op zaterdag 16 augustus. Net
als voorgaande jaren wordt het Surfeiland omgetoverd tot zomers paradijs. De deejays draaien op het grote
podium met uitzicht op het dansende publiek en de Westeinderplassen. Boven het publiek op het strand
komt aan een hijskraan een grote
stellage vol licht en geluid te hangen. De winnaar van de contest is
‘s avonds de openings-act. Er wordt
bij deze contest gezocht naar een
zomerse dj.
Voor de deelnemers is het erg belangrijk dat ze in hun set rekening
houden met de setting van het event:
een zomers strandfeest. Aanmelden
kan de komende weken via e-mail
op contest@summer-dance-party.
nl. Bij teveel aanmeldingen wordt er
vooraf een selectie gemaakt, en kan
de kandidaten om een mix-cd worden gevraagd.

Eerste voorstelling op 13 juni

Nog kaarten locatietheater
Lichtemaankweker in verkoop
Aalsmeer - Voor het locatietheaterstuk ‘Lichtemaankweker’, dat opgevoerd gaat worden in de Historische
Tuin in Aalsmeer, zijn nog kaarten
verkrijgbaar. Voor een aantal voorstellingen is het overigens niet meer
mogelijk om via internet te bestellen.
De repetities in de tuin zijn in volle gang. De acteurs en actrices, stuk
voor stuk Aalsmeerders die zich
zelf hebben aangemeld om mee te
doen, zijn hard bezig met het instuderen van het stuk. Lichtemaankweker, een liefdesverhaal à la Romeo
en Julia, dat zich afspeelt in 1900,
geeft een goed beeld van de geschiedenis van Aalsmeer. Tijdens de
voorstelling verplaatst het publiek
zich door de Historisch Tuin, die momenteel prachtig in bloei staat. Er is
dus nog veel meer te zien dan al-

leen de voorstelling. Het verhaal,
waarbij een kwekersgezin centraal
staat, wordt bovendien muzikaal
omlijst door het Aalsmeerse dameskoor Davanti en de Uithoornse Big
Band van muziekcentrum de Hint.
Er zijn op 13, 14, 15, 20 en 21 juni twee voorstellingen, om 19.30 en
21.00 uur.
Kaarten voor ‘Lichtemaankweker’
kosten 8 euro per stuk en zijn nog
verkrijgbaar bij de Historische Tuin
aan de Uiterweg, bij de bibliotheken in Aalsmeer en Kudelstaart, bij
de Read Shop in de Ophelialaan en
de Plantage Boekhandel in de Zijdstraat. Bestellen via internet kan ook,
al zijn niet meer voor elke voorstelling digitale kaarten beschikbaar.
Kijk – ook voor meer informatie - op
www.kunstencultuuraalsmeer.nl en
klik op Lichtemaankweker.

Davanti tijdens de repetitie in de Historische Tuin.

Oosterse kindertekeningen
op Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Gelijktijdig met de
tentoonstelling van Masa Aryoshi
in Het Oude Raadhuis is er op de
Kinderkunstzolder een selectie tekeningen van Japanse kinderen te
zien. Volgens cultureel adviseur van
KCA Annefie van Itterzon behoren
de kleurrijke tekeningen en grafiek tot het mooiste wat je kunt zien
op dit gebied. Een vijftigtal verftekeningen, etsen en houtsneden, in de
jaren zestig gemaakt door kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 10
jaar, geven kleur aan de expositiezolder. Vrijwel alle onderwerpen komen voorbij: veel vrolijke dieren: van
wesp tot leeuw, maar ook dromen
en sprookjes, steeds met een grote
spontaniteit op het papier gezet. De
tekeningen hebben dikwijls prachtige titels en een verborgen boodschap. Wat opvalt is een scherp oog
voor details, mogelijk omdat Japanse kinderen op jonge leeftijd 4
schrifttekens leren: schoonschrijven
beschouwen de Oosterlingen ook

als kunst. De geoefende hand beïnvloedt het tekenen, het resultaat is
opvallend doorwerkt en expressief.
De schijnbare eenvoud en oosterse geest achter deze kleine kunstwerkjes is fascinerend. De expositie
is van donderdag 5 juni tot en met
zondag 27 juli. De Kinderkunstzolder
is te vinden in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat in het centrum en is
iedere donderdag tot en met zondag
te bezoeken tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.
Workshop penseel schilderen
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar organiseert Annefie van Itterzon op
woensdag 18 juni een workshop
penseel schilderen op Japans rijstpapier. De workshop is van 14.00
tot 15.30 uur en de kosten, inclusief materiaal, zijn 8 euro. Opgeven kan bij Annefie van Itterzon via
020-6737751. De resultaten van de
workshop worden op de website
van KCA getoond!

Alsmar Popkoor op zoek
naar nieuwe leden
Aalsmeer - Hou je van popmuziek,
vind je zingen leuk en ben je rond
de 35 à 40 jaar dan is het Alsmar
Popkoor mogelijk iets voor jou. Op 7
juni is het de gelegenheid om polshoogte te komen nemen, want na
een succesvol jubileumoptreden zal
het koor aanstaande zaterdag 7 juni vanaf 20.00 uur een bijdrage leveren aan het optreden van Aalsmeers
Harmonie in de burgerzaal van het
gemeentehuis. Na de zomervakantie beginnen dan weer de voorbereidingen voor het nieuwe concert
of een nieuw project. Het Alsmar
Popkoor studeert liedjes in van onder andere Robbie Williams, Van Dik

Hout, The Scene en Marco Borsato. Elke dinsdagavond van 20.00 tot
22.30 uur wordt er geoefend in de
N201 aan de Zwarteweg. Elk koorlid
krijgt een begeleidings-cd met de
eigen stempartij mee naar huis. Het
koor zingt in verschillende stemgroepen.
Dinsdag 2 september is de eerste
oefenavond na de vakantie en wordt
een openbare repetitie gehouden.
Iedereen is van harte welkom. Voor
informatie kunnen geïnteresseerden zich richten tot dirigent Bram
Landzaat, telefoon 0297-321837 of
een e-mail sturen naar alsmarpopkoor@hotmail.com.
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Beraad en raad in vogelvlucht

Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst
van het Beraad en de Raad van
Aalsmeer op donderdag 29 mei is de
heer H. Veerman per direct benoemd
als bestuurslid van de Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs
en dat geldt ook voor de heer J. Buffing (per 1 augustus) en mevrouw
M. Leenhouts (per 1 augustus). Mevrouw S. Sweijd is per 1 januari 2009
benoemd als penningmeester van
de stichting. Het behandelstuk kredietverlening voor voortzetting projectmatige jeugdvoorzieningen 2008
werd op verzoek van de gezamenlijke fracties teruggenomen omdat dit
onderwerp over een paar weken samen met de kaders voor het Jeugdbeleid behandeld kan worden. Door
de AB-fractie was het behandelstuk
onderbrengen van Stichting Penta
en daarmee jongerencentrum N201
bij Stichting Cardanus op de agenda gezet. Hier viel nog niet veel over
te zeggen
Er zijn gesprekken gaande tussen
de gemeente en de belanghebbenden en er worden voorbereidingen
getroffen om een en ander in de
Nota Jeugd en Gezin op te nemen.
Deze nota is medio juni gereed voor
inspraak. Bij de behandeling van het
onderwerp de financiële jaarstukken en toelichting 2007 namen de
politieke fracties al een voorschot
op de dingen die komen gaan en
binnen niet al te lange termijn aan
bod zullen komen bij de behandeling van de Kadernota. Bij het onderwerp vaststellen fractiebudgetten 2007/2008 kwam aan het licht
dat de regeling aangevuld en verscherpt dient te worden. De CDAfractie wilde in de rondvraag weten
wanneer het project reconstructie
Herenweg afgesloten is. De onderhandelingen zijn al heel lang bezig
en twee bewoners hebben er nog
problemen mee. Kan de gemeente wellicht bemiddelen. Wethouder
Ronald Fransen bevestigd dat er inderdaad nog niet met alle bewoners overeenstemming is. Het is een
zaak tussen Waternet en de bewoners en hoe lang dit nog gaat duren,
laat zich niet voorspellen. Het asfalteren vindt op 2, 3 en 4 juni plaats
en er resten nog wat kleine werkzaamheden, maar het ziet er naar
uit dat eind mei de zaak, met uitzondering van de twee eerder genoemde gevallen, gereed zal zijn. De ABfractie wilde in de rondvraag weten wanneer er een gesprek komt
met de omwonenden van Columbiahof en Vuurdoornstraat betreffende de gewenste bouwwerkzaamheden van Ons Tweede Thuis. Zij ho-

ren maar niets en ondertussen worden er wel hekken geplaatst en verschijnt er een bouwkeet. Wat wethouder Fransen betreft vindt er komende week een gesprek plaats
met de directeur van Ons Tweede
Thuis. De AB-fractie geeft aan dat
dit niet de vraag is. Wanneer gaat
de wethouder met de omwonenden
aan tafel, daar gaat het om, zij maken zich ongerust. Het wachten is
nog op informatie van de bezwaarschriftencommissie volgens de wethouder. Eerder kan hij de omwonenden niets vertellen. Bij de behandeling van het onderwerp kaders wijksteunpunten bleken alle fracties met
nog heel veel vragen te zitten. Wat
de VVD-fractie betreft is er behoorlijk afgedwaald van het oorspronkelijke pad en deze fractie is dan ook
niet erg gecharmeerd van de nota.
De fractie van AB wil graag weten
wat het verschil is tussen een wijksteunpunt en een buurthuis en ziet
meer in een ruimere ondersteuning
aan organisaties die al jaren ondersteuning geven. Ook de fracties van
CDA en VVD hebben zo hun bedenkingen en wijzen op de regiefunctie
van de gemeente en zij gaan in grote lijnen mee met de overige twee
fracties. Gewapend met deze wetenschap wordt de behandeling in
tweede termijn en de besluitvorming op donderdag 12 juni met zeer
veel belangstelling afgewacht.
Het behandelstuk Normenkader kamerverhuurbedrijven werd door alle politieke fracties ondersteund nadat eerst nog wat vragen van een
antwoord waren voorzien. Voor de
AB-fractie vormden de afstandscriteria in de woonlinten nog een probleem. Portefeuillehouder burgemeester Pieter Litjens gaf aan dat
hier andere criteria gelden dan in
woonwijken. Er zal gekeken worden
naar grootte, onderlinge afstand en
bebouwing. Het wordt geen absolute afstand maar maatwerk en in
juli komt hiervoor een voorstel. De
CDA-fractie merkt op dat er drie bezoldigde toezichthouders nodig zullen zijn om te kunnen handhaven. Er
is overigens een nieuwe wet in de
maak die het mogelijk maakt om via
bestuurlijke boetes sancties op te
leggen. De fractie van PACT maakt
zich nog wat zorgen over parkeeroverlast en de VVD-fractie ziet een
opzetje naar de beleidsnotitie tegemoet. Deze fractie is voor een 0norm in woonwijken maar de overige fracties kiezen voor 2 procent. De
fractie erkent het probleem wel en
dat betekent dat de raad unaniem is
in de besluitvorming.

Gemeente gaat optreden tegen
parkeeroverlast in Oosteinde
Aalsmeer - Afgelopen jaar heeft
de gemeente Aalsmeer tientallen
klachten ontvangen van bewoners
in Nieuw-Oosteinde over parkeeroverlast. Zo wordt er geparkeerd op
plaatsen waar dat niet is toegestaan,
onder andere op de stoep. Ook gebruiken veel bewoners die een huis
hebben gekocht met een parkeerplaats op het eigen erf deze ruimte
op andere wijze.
Bij de planontwikkeling van NieuwOosteinde zijn bereikbaarheid en
parkeren belangrijke onderwerpen
geweest. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aangelegd (1,5 parkeerplaats per woning). In veel deelgebieden van Nieuw-Oosteinde is
zelfs een hogere norm gebruikt, omdat veel bewoners twee auto’s hebben. De gemeente constateert dat
de huidige parkeerproblemen vooral worden veroorzaakt door bewo-

ners die parkeerplaatsen op hun erf
op andere wijze gebruiken. De bewoners zijn echter verplicht die parkeerplaats op het eigen erf in stand
te houden. Eind vorig jaar heeft de
gemeente Aalsmeer een brief gestuurd aan bewoners om hen hierop te wijzen. De situatie is sindsdien
echter niet verbeterd. Daarom heeft
de gemeente besloten hiertegen op
te treden.
Om de parkeeroverlast terug te
dringen zal de gemeente een handhavingstraject opstarten. Begin juni
start een gemeentelijke controleur
voor de bestemmingsplantoetsingen en voor het uitvoeren van parkeercontroles. Hierbij worden boetes uitgedeeld en dwangsomprocedures gestart. Bewoners krijgen in
deze procedure een redelijke termijn aangeboden om hun tuin weer
in te richten tot parkeerplaats.

Van de hak
op de tak
Haal je eigen broek
maar op, KCA!

Plan ter inzage vanaf vrijdag 6 juni t/m 17 juli

Grote opkomst info-avond
‘Dorpshaven’ aan Lijnbaan
Aalsmeer - Het huizenproject
‘Dorpshaven’ dat vorm moet krijgen in het Lijnbaangebied heeft
de interesse van heel veel mensen. Althans, de opkomst maandagavond in het raadhuis voor
de info-avond was echt enorm.
Belangstellenden kregen te zien
wat voor huizen er komen en er
werd uitgelegd wat precies de
procedure is voor het gehele
project. Zo ligt het plan Dorpshaven van 6 juni tot en met 17 juli
ter inzage op het gemeentehuis.
Bezwaren kunnen in die periode worden ingediend. Hoewel
de belangstelling groot is, moeten er nog een paar ‘hobbels’
worden genomen. Bijvoorbeeld
goedkeuring voor een bouwhoogte van 21 in plaats van 18
meter.
“Toch een van de laatste grote
bouwprojecten in Aalsmeer”, lichtte
een van de bezoekers zijn interesse toe. Opvallend veel jongeren ook
tussen het publiek. Dat had natuurlijk alles te maken met de starterswoningen, waarvan het plan er 90
te bieden heeft. Deze appartementen, variërend van 60 tot 107 vierkante meter oppervlakte, worden
gerealiseerd in gebouwen langs de
N201. In totaal omvat de Dorpshaven het mooie getal van 333 woningen. Naast de startersappartementen worden ook rijtjeshuizen, twee
onder één kaphuizen en villa’s gebouwd.
Invloed Berghoef
De waterwoningen en woonboothuizen zien er schitterend uit maar
het lijdt geen twijfel dat hier een
goed gevulde beurs voor nodig is.
Ontwikkelaar Hopman Interheem
denkt dat hier wel markt voor is.
Wie van een vrij strakke vormgeving
houdt, komt hier aan zijn trekken. In

de ontwerpen is duidelijk de invloed
van de Aalsmeerse architect Berghoef zichtbaar.
Hinder van lawaai of schaduw
De ontwikkelaar van de appartementencomplexen, Timpaan, had
zich van tevoren wel afgevraagd of
de toekomstig bewoners het verkeer
als hinder zouden ervaren en dan
liever voor een schaduwzijde zouden kiezen. Uit een enquête onder
belangstellenden voor de appartementen kwam echter naar voren dat
de zonzijde de voorkeur had en dat
lawaai van de weg dan maar voor
lief wordt genomen. De weg wordt
immers minder druk als de nieuwe
N201 eenmaal een feit is, zal meegespeeld hebben in de afweging. Of
het verkeer echt zal afnemen is nog
maar de vraag. Wat een ‘weet’ is, is
dat dit huizenproject met zijn 333
woningen ook weer meer verkeer
met zich mee zal brengen. Om sluipverkeer tegen te gaan, zal de Lijnbaan een ‘knip’ krijgen. Wie de wijk
in of uit wil kan kiezen voor de ontsluitingsweg op de N201 of de Oosteinderweg, maar een doorgaande weg in het gebied is er dus niet
(meer). Bewoners van arken aan de
Oude Spoordijk, die grenst aan de
nieuwe wijk, volgen de ontwikkelingen op de voet. Een aantal van hen
was ook naar de informatie-avond
gekomen. “Ze kijken wel straks in
mijn slaapkamer vanaf enkele meters. Dus hoe ver komen die huizen te staan van mijn erf eigenlijk?
En hoe zit dat met de weg die langs
ons huis komt die voor calamiteiten
worden gebruikt?” Een paar vragen
waaruit bezorgdheid blijkt over zoveel nieuwe ontwikkelingen in een
gebied waar decennialang een paar
kwekerijen stonden in grasland. De
arken aan de westzijde van de Oude Spoordijk krijgen dus ‘buren’, een
hele verandering. Ze vrezen meer

verkeer op de dijk, maar volgens de
ontwikkelaars geeft die aantakking
alleen toegang tot het oostelijk deel
van het woonplan. Niemand zal dus
van de dijk gebruik gaan maken om
door het Lijnbaangebied te rijden,
omdat ze op een ‘knip’ stuiten halverwege de Lijnbaan.
Bestemmingsverandering
Het gehele projectgebied omvat 14,5
hectare maar kent wel een ‘grillige’
vorm. Dat komt omdat nog niet alle grond de bestemming heeft voor
‘wonen’. Middels een bestemmingsverandering, de zogeheten artikel
19 procedure, moet de juiste bestemming nog worden goedgekeurd
door de raadsvergadering. Dat geldt
ook voor de bouwhoogte. De bedoeling is dat het appartementencomplex op de hoek N201 en Oosteinderweg 21 meter hoog wordt. Er
is goedkeuring voor 18 meter dus
dat moet nog worden geregeld. In
geval van veel tegenstand zou het
kunnen zijn dat een verhoging van
de bouwlaag er niet in zit. Dat hangt
af van de beslissingen die worden
genomen door de heren en dames
in de gemeentepolitiek. In elk geval
kunnen bezwaren en andere reacties op het plan zoals dat nu is gepresenteerd vanaf vrijdag a.s. worden ingediend bij de gemeente. Na
17 juli zullen de reacties dan worden meegenomen en later eventueel worden meegewogen op het uiteindelijke realisatieplan.
Van braakliggende akker en glastuinbouwgebied naar wonen... aan
het water. “Elk huis grenst straks
aan het water”, zo spiegelen de ontwikkelaars voor en je kunt zó met je
bootje naar de Ringvaart of de Poel.
Het overgrote deel van het publiek
maandag kan waarschijnlijk niet
wachten tot de verkoop begint. Dat
zal zijn in het vierde kwartaal van
dit jaar.

Gerard Zelen: “Houd de
Hornmeer leefbaar”

Aalsmeer - Voorafgaand aan het
onderwerp Normenkader kamerverhuurbedrijven in de raadsvergadering maakte Gerard Zelen namens vele bewoners van de Hornmeer gebruik van de mogelijkheid
om in te spreken. Onder het kopje
grenzen & mensen geeft hij aan dat,
terwijl er steeds meer landsgrenzen open gaan in Europa en arbeiders uit diverse landen Nederland
binnen stromen het er wel op lijkt
of we tegelijkertijd onze eigen persoonlijke grenzen hermetisch sluiten. Toch zijn de nieuwkomers belangrijk voor onze economie. Het
probleem is (ook in de Hornmeer)
dat er te veel van deze bewoners
niet passen in de samenstelling van
de bevolking en niet passen in een
wijk die bedoeld is voor het leven
in gezinsverband. Immers, de buitenlandse werknemers komen hier
niet om zich permanent te vestigen,
maar alleen om geld te verdienen.
De problematiek rondom deze, toch
niet geheel onverwachte toestroom
van deze werknemers in woonwijken is niet altijd even accuraat opgepakt in het verleden. In de landelijke politiek is het gebruikelijk dat
de put gedempt wordt als het kalf
verdronken is.

Juiste beslissing
Van de gemeentelijke politiek verwachten inwoners meer slagvaardigheid. “We hebben begrepen dat
de gemeente Aalsmeer, als een van

de eerste in Nederland, de grote
toestroom van buitenlandse werknemers zal trachten te verdelen over
diverse wijken of centra en zorg zal
dragen voor betere huisvestingsvoorwaarden, zodat de oorspronkelijke bestemming niet zal worden
aangetast in de wijken. Van harte
wordt gehoopt dat in een unanieme
stemming het voorstel wordt aangenomen.
Helaas, geld corrumpeert en gehoopt wordt ook dat de lucratieve
vorm van illegaal verhuren van een
woning snel tot het verleden gaat
behoren”, aldus Zelen die verder
aangaf te zullen toezien dat het college van B&W zich ook strikt aan de
uitvoering van het normenkader kamerverhuurbedrijven houdt en dat
het handhaving- en vergunningentraject zonder enig gedogen snel na
goedkeuring wordt ingezet.
Mede namens de vele bewoners
van de wijk hoopt hij van harte dat
de uitvoering van dit plan succesvol zal verlopen en dat de rust wordt
hersteld. Het zal nog veel inspanning kosten en bestuurlijk inzicht
vragen om dit allemaal in goede banen te leiden en dat de juiste beslissing zal worden genomen die past
bij de wensen van de bevolking.
Na de besluitvorming zal er duidelijk een grens getrokken worden,
de enige grens die werkelijk telt en
nooit overschreden mag worden is
de grens van tolerantie, respect en
geloofwaardigheid!

Aalsmeer - Het is nog niet zover,
maar toch dreigt het gevaar voor
het lokale kunstbeleid dat het vanaf 2010 met de gebakken peren zit.
Met name de stichting Kunst en Cultuur (KCA) kan er op wachten dat ze
hun goede werk op een breed kunst
en cultuur gebied teloor zien gaan.
Tenminste, als de voorgenomen bezuinigingen t.a.v. het KCA door de
meerderheid van de gemeenteraad
wordt aangenomen. Ik kan me niet
voorstellen dat er raadsleden zijn die
niet inzien dat het maatschappelijke
draagvlak breed is geworden door de
inzet van het KCA. Zoiets mag je niet
de nek omdraaien door zo een financiële klap toe te dienen!
Ik was best verbaasd toen ik kortgeleden over de voorgenomen bezuinigingen vernam. Ik heb zelfs een
raadslid in een wandelgang hardop horen zeggen dat ‘ze’ hun eigen
broek nu maar eens op moeten halen. Ter plekke heb ik de man een
klap gegeven en nu is hij even stil.
Destijds heb ik mede, als wethouder,
de kunst en cultuur het gemeentehuis uit gedaan. Niet, omdat ik niet
achter een gemeentelijk kunstbeleid
stond, maar juist omdat het hoog tijd
was. Bij de gemeente werd de kunst
een kind van de rekening doordat er
te weinig aandacht en motivatie op
kunstgebied vanuit de politiek kwam.
De verzelfstandiging van het kunst/
cultuur-beleid leek me toen een zinnige zaak, zeker als het om het behoud en het verbreden van dit gebied ging. Het is goed gelukt, de raad
stond erachter en om e.e.a. te realiseren kreeg men geld mee. De dan
opgerichte stichting KCA ging meteen aan de slag en er gebeurden
weer positieve dingen in het tot voor
kort leegstaande Oude Raadhuis aan
de Dorpsstraat.
“Ze moeten hun eigen broek maar
ophalen”. Die zondige gedachte blijkt
ook uit het bezuinigings gegeven dat
nu bekend is. Wie ze? Ja, het KCA.
Het bestuur, de vrijwilligers, de concerten, het theater, de jazz, de kunst,
de kunstroute, enz. Toch snappen de
bezuinigers op het gemeentehuis er
kennelijk niets van. Ze strepen met
hun fluorescerende stiften, zonder er
goed over na te denken, een goed
kunstbeleid uit. Zomaar, of zitten er
nog meer gemene trekjes achter?
Bijvoorbeeld, de verkoop van één onzer, nog te weinig bestaande rijksmonumenten, het Oude Raadhuis? Het
kunstcentrum gaan verleggen naar
de Historische Tuin? Terug naar een
hap-snap en uitgekleed kunstaanbod? Is er nog meer aan de hand?!
En wat het ophalen van die eigen
broek betreft makkers: bij mijn weten doet het KCA dat allang. De subsidie die het KCA lijkt nu wel veel,
maar eigenlijk is het een duit in het
zakje voor de noodzakelijke uitgaven
waarna er een krappe 20.000 euro
resteert om de kunst, ieder jaar opnieuw, te realiseren. Binnenkort vinden de voorstellingen plaats van de
‘Lichtemaankweker’ op de Historische Tuin. Wat denk je dat zoiets
kost, afgezien van het feit dat er veel
vrijwilligers en onbezoldigden meedoen. Zoiets kan alleen lukken als er
sponsorgeld binnengehaald wordt,
bijvoorbeeld en van die kosten vloeit
er weer wat geld terug om andere
dingen te doen.
Het KCA verdient het dubbel en
dwars om financieel gesteund te blijven worden, omdat zij allang hun bestaansrecht bewezen hebben. Er is
voor iedereen van alles te doen, er
is zelfs en kinderkunstzolder, waarin
kinderen op speelse wijze met kunst
leren omgaan.
Kom op, politiek. Verkwansel geen
gegeven goed door onbegrijpelijke
bezuinigingsmaatregelen te nemen.
Die bezuinigingen doen jullie maar
ergens anders waar ze hun broek al
nooit konden ophalen.
Coq Scheltens

Aanrander in
kraag gevat
Aalsmeer - De politie heeft na herkenning door de aangeefster op
vrijdag 30 mei de mogelijke aanrander aangehouden van het incident
op dinsdag 20 mei in de Ophelialaan. Een 14-jarig meisje is die dag
rond kwart over acht in de avond
onzedelijk betast. De aangehouden
man is overgedragen aan de zedenpolitie. De zaak is verder in behandeling.

Doorvaart onder de Dirk
Baardsebrug weer open
Aalsmeer - Maandagavond 7 april
is een auto tegen de kademuur van
de Dirk Baardsebrug aangereden.
Deze brug is bij de aanrijding zwaar
beschadigd geraakt.

Omdat er bij dit ongeluk leidingen
beschadigd zijn geraakt onder de
brug is de sloot tijdelijk afgesloten.
De reparatiewerkzaamheden aan
de leidingen zijn uitgevoerd en met

ingang van 30 mei is de sloot weer
open voor het vaarverkeer.
De kademuur op de brug wordt zo
spoedig mogelijk gerepareerd. Tijdens deze werkzaamheden zal de
doorvaart nogmaals tijdelijk worden
afgesloten.
Omdat het vaarseizoen volop van
start is gegaan wordt er nog gekeken naar een goede datum voor deze reparatie.

Vliegtuigbom
ontmanteld
Hoofddorp - Bij graafwerkzaamheden in de buurt van de IJweg in
Hoofddorp is maandagmiddag 2 juni rond 15.00 uur vermoedelijk een
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De bom ligt in
het veld. Woensdag is een begin gemaakt het explosief te ontmantelen.
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Automobilist
erg dronken

Veel inbreng van bewoners op
het Verkeer- en vervoerplan

Aalsmeer - Zorgen over sluipverkeer, onveilige oversteekplaatsen en
parkeren op plaatsen waar dat verboden is. Veel inwoners, ondernemers, wijkraden en belangengroepen hebben punten ingebracht voor
het Aalmeers Verkeer- en vervoerplan (AVVP).
De inventarisatieperiode is op 23
mei afgerond. Door zoveel mogelijk
mensen te laten meepraten wil de
gemeente komen tot een plan waarin de ideeën van de toekomstige
gebruikers zijn afgewogen. De gemeente heeft inmiddels veel waardevolle aandachtspunten ontvangen. De wijkraden en de Fietsersbond hebben al in april hun input
voor het AVVP gegeven. Ook bij de
straatgesprekken over de gebiedsvisie van Aalsmeer zijn diverse opmerkingen over verkeer gemaakt.
Zo maken bewoners uit AalsmeerDorp maken zich zorgen over de
verkeersdruk bij de Aalsmeerderbrug. Ook bestaat de angst dat de
Noordvork erg druk zal worden,
vooral door het vrachtverkeer van
de veiling dat via deze route naar
de A4 rijdt in plaats van via de nieuwe N201. In de Hornmeer zijn de
bewoners bang voor sluipverkeer
door de wijk, door verkeerstoename en de ‘knijp’ bij de Watertoren.
Kudelstaart maakt zich sterk voor
de aanleg van extra fietspaden, onder andere van de Boezemdijk naar
de M. Curiestraat. Bussen van Con-

Aalsmeer - Een 49-jarige man uit
Uithoorn is zaterdagmiddag 31 mei
kort voor zes uur op de N201 aangehouden omdat hij zijn auto onder
invloed van alcohol had bestuurd.
De man stond stil aan de kant van
de weg waar een ambulance assistentie verleende omdat werd gedacht aan een medisch probleem.
De broeders constateerden echter
dat er sprake was van overmatig alcoholgebruik waarna de man werd
aangehouden door de politie.
Op het politiebureau moest de bestuurder een ademanalyse ondergaan waar hij uitkwam op een promillage van 3,0. Dit is zes keer de
toegestane hoeveelheid. Het rijbewijs is ingevorderd en de bestuurder krijgt een proces-verbaal.

nexxion rijden te hard op de Bilderdammerweg. In Aalsmeer-Oost
maken bewoners zich zorgen over
het ontbreken van een veilige oversteekplaats voor kinderen op de Catharina-Amalialaan en de WillemAlexanderstraat ontstaan vaak bijna-ongelukken doordat auto’s niet
in de daarvoor bestemde vakken
parkeren.
De gehele lijst met aandachtspunten is te vinden op: www.aalsmeer.
nl\projecten\verkeer-envervoerplan\resultatenbijeenkomst23april.
Vervolgstap
De volgende stap in het proces is
het bespreken van de punten in
drie verschillende klankbordgroepen (Kudelstaart, Oosteinde en
Aalsmeer). De eerste bijeenkomst
heeft gisteren, woensdag 4 juni, plaatsgevonden. Op deze avond
hebben de klankbordgroepleden
gekeken naar de resultaten van de
inventarisatie: wat zijn belangrijke
knelpunten, wat zijn oplossingsrichtingen en wat moet nog verder uitgewerkt worden.
Na de zomervakantie zal een tweede bijeenkomst van de klankbordgroepen plaatsvinden. Voor meer
informatie over het AVVP kan contact opgenomen worden met Carl
Riechelman, projectleider bij de gemeente, telefoonnummer: 0297387716.

Getuigen gezocht

Beroving op
Zwarteweg
Scholenverhuizing en gebouwenruil op stapel

Start uitbreiding ‘Dolfijn’
Aalsmeer - Eind vorige week is een
aanvang gemaakt met de uitbreiding van ‘De Dolfijn’. De multifunctionele accommodatie in de Baccarastraat wordt groter gemaakt ten
behoeve van het exploiteren van naschoolse opvang door stichting Kinderhof Aalsmeer.
Op 27 maart heeft de gemeenteraad
ingestemd met dit b&w-voorstel.
In de kadernota is een bedrag van
4.523 euro gereserveerd voor deze
uitbreiding. Stichting Kinderhof is in
het meerjarenbeeld van de gemeente ook in beeld in Oost. De locatie
aan de voormalige Constantijnstraat
wordt opgeheven in verband met de
herontwikkeling door de GEMA. I
n het gebouw is nu nog kinderopvang en een peuterspeelzaal gevestigd. Een tijdelijke nieuwe locatie is
gevonden in de vorm van schoolgebouw De Brug aan de Machineweg. Zodra de pc basisschool gehuisvest is in brede school De Mikado gaat Kinderhof Aalsmeer de
ruimten tijdelijk huren. Er gaat door

de stichting wel een plek gezocht
worden voor nieuwbouw, want ook
De Brug moet in de toekomst wijken
voor nieuwbouw. De school gaat op
termijn gesloopt worden in verband
met het project Greenpark. Het huren van de school geeft de gemeente hogere inkomsten voor een bedrag van 13.855 euro in zowel 2009
als 2010. Onvermijdelijk noemt de
gemeente in de kadernota de hogere objectlasten door verbouwing van
De Bloemhof.
Als gevolg van de uitbreiding van
het aantal groepen bij de basisscholen in Oost is uitbreiding van het
aantal gymuren noodzakelijk. Hiervoor gaat de sporthal aan de Machineweg geschikt gemaakt worden. Deze kosten voor de gemeente gaan gedekt worden uit het apart
in de begroting opgenomen budget
‘maatstaf sterke groei jongeren’.
In Kudelstaart staan eveneens voor
de scholen en de kinderopvang veranderingen op stapel.
Na de oplevering van PUK, het ge-

bouw voor de obs Kudelstaart en
de Antoniusschool met ook lokalen voor Kinderhof in De Rietlanden,
worden de drie noodlokalen in de
Graaf Willemlaan 3 van de stichting
overbodig.
Burgemeester en wethouders zijn
van mening dat deze locatie zo
spoedig mogelijk na de verhuizing
moeten worden gesloopt om vandalisme te voorkomen. Bovendien zijn
de drie noodlokalen in een slechte bouwkundige staat en dus niet
meer te verhuren, dan wel te verplaatsen. Het speelplein, hekwerk
en buitenberging gaan verwijderd
worden, waarna het perceel ingezaaid zal worden met gras.
Deze in oorspronkelijke staat brengen van terrein bij de bibliotheek
staat gepland voor 2009 en leidt voor
de gemeente tot incidentele kosten
van 25.000 euro. En (wel eens) spijbelaars opgepast: In de kadernota
stellen de bestuurders voor om de
formatie leerplichtambtenaren uit te
breiden!

Interpretatieverschil definities zorgt voor onduidelijkheid

Dossier Cactuslaan nog
niet helemaal afgesloten
Gluren in bouwput Praamplein
Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt
aan de nieuwbouw in het centrum.
Op de locatie tussen de Zijdstraat
en het Praamplein, vanaf de ABN tot
de molen, komen een supermarkt,
winkels en appartementen met er
onder een parkeergarage.
Regelmatig komen toekomstige bewoners een kijkje nemen naar de
vorderingen van de werkzaamheden. Ze moeten nog even geduld
hebben, de oplevering is over een
jaar gepland. Nieuwsgierig hoe het

er uiteindelijk uit gaat zien? Dan de
schildering op de schutting bij De
Leeuw op het Molenplein eens gaan
bekijken.
Leontien Zethof heeft met hulp van
een groep vrijwilligers namelijk niet
alleen tafereeltjes van vroeger, zoals het oude polderhuis en ouderentehuis Rustoord, geschilderd, maar
één paneel neemt de bezoekers
juist mee in de tijd. In de tijd dat de
nieuwbouw achter de schutting af
is. Een kijkje waard!

PRIMO nh doet onderzoek

Dorpsraden in Noord-Holland
spelen steeds actievere rol

Streek - Al geruime tijd onderhoudt
PRIMO nh, een adviesorganisatie
voor het sociaal beleid in NoordHolland, contact met dorpsraden.
Zojuist is haar onderzoeksrapport
‘Dorpsraden in Noord-Holland, een
overzicht’ verschenen. Hierin staat
een groepsportret van de dorpsraden in Noord-Holland. Raden die, zo
blijkt uit het rapport, een steeds actievere rol spelen. De oudste dorpsraad, opgericht in 1915, is met vele
straatlengtes voorsprong Vereniging
Dorpsraad Vijfhuizen. In de afgelopen tien jaar zijn in Noord-Holland
twintig dorpsraden opgericht en het
eind is nog niet in zicht. Het bereiken van de mijlpaal van honderd
dorpsraden op PRIMO’s adreslijst,
vormde de aanleiding voor een inventariserend onderzoek. Het fenomeen ‘dorpsraad’ is zonder meer
een trend te noemen. Deze dorpsoverleggen, contactcommissies of
dorpsraden komen van oudsher op
voor de algemene belangen van hun
dorp. Vaak treden ze ook op als intermediair tussen de bewoners van
het dorp en de gemeente of andere overheden.
Actieve rol
De gemeenten vragen dorpsraden
steeds vaker om een actieve rol te
spelen bij de totstandkoming en uitvoering van dorps- en wijkplannen.
Het rapport besteedt dan ook extra aandacht aan de relatie tussen

dorpsraden en gemeenten. En het
geeft antwoord op de vragen: ‘Welke dorpsraden zijn er in welke regio’s van Noord-Holland?’, ‘Wat zijn
de kenmerken van deze dorpsorganisaties?’, ‘Welke onderwerpen hebben zij op hun agenda staan?’ en
‘Hoe kijken deze dorpsraden aan tegen hun relatie met de gemeente?’.
Redelijk tevreden
Iets meer dan de helft van de dorpsraden is tevreden over het contact
met de gemeente. Een grote minderheid is ontevreden of houdt haar
oordeel in het midden door te zeggen dat men niet ontevreden, maar
ook niet tevreden is. Over de communicatie met het College van B&W
en de sfeer in het contact is de tevredenheid het grootst: 70% van de
dorpsraden is tevreden tot zeer tevreden.
Veel minder tevreden zijn dorpsraden over de contacten met het ambtelijk aanspreekpunt. Er is dus nog
wel het een en ander te verbeteren
in het contact en de communicatie
tussen dorpsraad en gemeente, is
een conclusie in het rapport. Uit het
onderzoek blijkt verder dat het stimuleren en professionaliseren van
dorps- en wijkraden een belangrijke impuls is om de lokale democratie verder te helpen.
Meer informatie over het rapport is
te vinden op de homepagina van
www.primo-nh.nl.

Aalsmeer -Op grond van de Gemeentewet heeft de fractie van AB
verzocht om een extra openbare
raadsvergadering te beleggen op
donderdag 29 mei betreffende het
dossier Cactuslaan. Hiertoe behoren
onder andere de schriftelijke vragen
die gesteld zijn door de fractie, het
bestemmingsplan Kudelstaart op dit
onderdeel, het amendement van het
CDA over de Cactuslaan en de resumés van de desbetreffende beraaden raadsvergaderingen evenals de
geluidsbanden en aanvullende informatie. De fractie heeft bij herhaling gevraagd volledig informatie te verstrekken, maar heeft die informatie niet gekregen. Het doel om
dit agendapunt in een extra vergadering te behandelen is om grondig
en zorgvuldig de controlerende taak
te kunnen uitvoeren, ofwel om de
onderste steen boven te krijgen. De
fractie had nog vijf aanvullende vragen aan de portefeuillehouder.
Import- en exportbedrijven
Klopt het dat het de kavels 3 en 5 en
beide gevallen gaat om de verkoop
van grond gaat om het vestigen van
een import- en exportbedrijf? Het
vestigen van dergelijke bedrijven is
in de definitie moderne glastuinbouw, zoals door de gemeenteraad
vastgesteld nadrukkelijk uitgesloten.
De definitie agrarische verwerkingsbedrijven (AV plus) sluit vestiging
eveneens uit. Uit het dossier blijkt
dat er geen definitieve vergunning
ruimtelijke vrijstelling is verleend.

Dode bij brand
Uithoorn - Woensdagmiddag 28
mei rond 14.00 uur heeft een uitslaande brand in een eengezinswoning in de Van Oldenbarneveldtlaan
in Uithoorn het leven van een bejaarde man gekost. De brandweer,
die gealarmeerd was door buurtbewoners, was snel ter plaatse met
twee voertuigen. Bij het blussen van
de brand troffen zij het slachtoffer
aan in de woonkamer. Zo snel mogelijk brachten de brandweerlieden
hem naar buiten, waar het ambulancepersoneel zich over hem ontfermde. De man bleek te zijn overleden. De brand was snel onder controle, wel heeft de woning behoorlijk
veel schade opgelopen. De oorzaak
van de brand is nog onbekend.

Waarom vestiging op deze plaats en
niet in Green Park Aalsmeer waar
de grond per direct uitgeefbaar is?
Wethouder Berry Nijmeijer begon
de beantwoording met de opmerking het toch wel apart en bij het
bizarre af te vinden dat een raadsbreed bestendigd besluit op deze
manier weer terug komt.
De AB-fractie gaf aan de inzage niet
gekregen te hebben en zei daar een
onbehaaglijk gevoel over te hebben.
Het is naar de mening van de wethouder dan ook heel raar om dan
toch voor te stemmen bij het bestemmingsplan. Het klopt overigens niet dat in het kader van het
bestemmingplan de twee bedrijven
waar het om gaat als import- en exportbedrijf worden gekenschetst. In
het kader van het bestemmingsplan
gaat het om de werkzaamheden die
verricht worden en dat is in beide
gevallen het bewerken en verwerken van bloemen en planten.
Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kudelstaart is goedkeuring verleend om voor dit kleine
stukje grond en nog wat andere lokaties wel agrarische verwerkingsbedrijven toe te staan. Het klopt inderdaad dat er nog geen definitieve
bouwvergunning is afgegeven, Dit
komt omdat er nog aan een ruimtelijke onderbouwing wordt gewerkt.
Ook de wethouder vindt het wenselijk dat de bedrijven zich bijvoorbeeld in Green Park gaan vestigen,
maar je kunt mensen niet dwingen
elders iets aan te kopen.

Bestemmingsplan
De AB-fractie geeft na beantwoording van de vragen aan over papieren te beschikken waarin expliciet wordt uitgesproken dat het om
import- en exportbedrijven gaat.
“Maar niet in de definitie van het
bestemmingsplan. Het gaat om het
bestemmingsplan en hieraan wordt
getoetst, wat doen de bedrijven”, aldus wethouder Berry Nijmeijer. De
voorzitter, burgemeester Pieter Litjens, constateerde dat een herhaling van zetten dreigde door een interpretatieverschil van de definities
en drong aan op afronding van het
onderwerp.
De fracties CDA, PACT en VVD gaven aan geen behoefte te hebben
aan een besloten verandering later op de avond. De AB-fractie wil
het onderwerp nog een keer op de
agenda hebben en de overige fracties gaven aan dat zij, indien daar na
het lezen van de door AB verzamelde en uitgedeelde stukken aanleiding voor is, in een besloten samenkomst nog wel over willen praten.
De VVD-fractie wilde nog weten wie
de vele werkzaamheden heeft verricht om het dossier Cactuslaan op
schrift te stellen. Is dit de fractie van
AB zelf geweest of is er een beroep
gedaan op ambtelijke ondersteuning. Dit laatste blijkt het geval te
zijn omdat dit, naar de mening van
AB hoort bij de mogelijkheden om
als raadsfractie de controlerende
taak te kunnen uitvoeren.

Aalsmeer - Op maandag 25 mei
om kwart voor vijf in de ochtend
heeft een beroving plaatsgevonden op de Zwarteweg. Een inwoner ging per fiets op weg naar de
Veiling. Op de Zwarteweg werd hij
overvallen door twee mannen met
bivakmutsen, eveneens op de fiets.
De man is door het tweetal van zijn
fiets getrokken en gedwongen zijn
geld af te geven. De inwoner had
veel geld op zak, rond de 20.000 euro. De politie vermoedt dat de overvallers op de hoogte zijn geweest
van de dagelijkse rit van de geldloper. De politie is op zoek naar getuigen. Wie heeft de beroving of wellicht de twee mannen met bivakmutsen gezien. Informatie kan verstrekt worden via telefoonnummer
0900-8844.

Diefstal buitenboordmotoren
uit jachthavens

Aalsmeer - In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 mei hebben dieven een tweetal jachthavens
in de gemeente bezocht. Bij een
jachthaven aan de Kudelstaartseweg zijn vier buitenboordmotoren
gestolen vanaf voornamelijk rubberboten. De sloten van de motoren waren doorgeknipt. Bij de andere jachthaven, aan de Stommeerweg, zijn ook vier buitenboordmotoren ontvreemd. Hier betreft het
eveneens lichte motoren tot 5pk.
Ook hier zijn sloten doorgeknipt. De
politie raadt eigenaren van boten en
buitenboordmotoren aan om foto’s
te maken van hun eigendom. Zeker
van de boot. Twee weken geleden
konden dankzij een recente foto van
een gestolen vaartuig en alertheid
van de brugwachters twee bootdieven aangehouden worden.

Sloep gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zondag 25 op maandag 26 mei is vanuit
het water bij de Ringvaartzijde een
boot gestolen. Het betreft een Van
Wijk sloep, blauw van kleur, met kabelaring en een lengte van 6.21 meter. De sloep is voorzien van een inboard dieselmotor. Wie meer weet,
denkt de sloep gezien te hebben,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Gevallen door
alcohol

Haarlemmermeer - De politie
Kennemerland heeft woensdagavond 28 mei assistentie verleend
bij een ongeluk in Halfweg, waarbij
een Aalsmeerder betrokken raakte. Een 42-jarige brommerrijder uit
Aalsmeer was op de kruising Wethouder van Essenweg/ Dubbele
Buurt ten val gekomen. Door deze
val knalde hij tegen de personenauto van een 46-jarige vrouw uit Doetinchem aan. Met beenletsel is de
bromfietser vervoerd naar een ziekenhuis. De man bleek onder de invloed van alcohol (1,5 promille) te
hebben gereden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal
opgemaakt.

Veilingkardieven
door politie
aangehouden
Aalsmeer - Al enkele malen zijn
afgelopen maanden van het Floraterrein Zuid voor tienduizenden euro’s Deense veilingkarren gestolen.
Afgelopen donderdag 29 mei zijn
twee dieven aangehouden. Het betreft twee broers uit Den Haag. Ze
hebben de diefstallen bekend. Het
tweetal kon de kraag gevat worden
dankzij oplettendheid van de bedrijfsbeveiliging van de veiling. De
broers huurden een vrachtauto en
laadden in de nachtelijke uren de
karren in. Niet bekend is nog of de
karren doorverkocht zijn of omgesmolten voor het aluminium.
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Carice trots van Aalsmeer

Van boer
tot vreugd
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Eigen Wijs
Aalsmeer - Binnen elke organisatie die met vrijwilligers werkt, heb
je mensen die al jaren meelopen
en zichzelf verregaand identificeren met die organisatie. Anders gezegd: er zijn altijd vrijwilligers die als
het ware vergroeid zijn met de vereniging of stichting. En dat is ook
goed tot op zekere hoogte, zolang
de organisatie maar niet vergroeid
raakt aan de mensen die haar dienen. Ook Boerenvreugd heeft gelukkig een grote schare die-hards
die al jaren hun diensten ter beschikking stellen aan de boerderij.
Niet belangeloos, want elke vrijwilliger ontvangt voor de tijd en energie
die hij of zij in de boerderij steekt,
veel plezier en voldoening terug.
Als bestuur mag je van geluk spreken als er binnen je organisatie genoeg mensen zijn die hun nek durven uitsteken, die ergens voor gaan.
Die niet bang zijn om boven het
maaiveld uit te komen. Want boven
het maaiveld uit zie je meer. Goede,
onderbouwde initiatieven krijgen de
steun van het bestuur. Neem nou
de Aardappeldagen of Werktuigdagen van aanstaand weekeinde. Een
handvol boeren en loonwerkers uit
de buurt komt met een deel van hun
materieel om het aan de Aalsmeerse goegemeente te tonen. Het wordt
geen landbouw-RAI in het klein, en
ook geen dependance van de Historische Tuin. Gewoon een aantal
machines die de boeren de afgelopen maanden hebben gebruikt om

te poten en over een paar maanden
gaan gebruiken om te rooien. Afijn,
dit festijn was er nooit gekomen als
niet één van de meest eigenwijze
vrijwilligers binnen de club zijn tanden had gezet in het organiseren, de
voorbereiding en de uitvoering ervan. Min of meer uit nood geboren,
omdat de activiteitencommissie niet
nog een extra activiteit kon inpassen
in het toch al drukke jubileumjaar.
Tja, elke vogel zingt zijn eigen wijs.
En we hebben een aantal (vreemde)
vogels op de boerderij. En dan is het
aardig om te zien hoe iemand vanuit zijn eigen enthousiasme laat zien
wat er allemaal kan op de boerderij.
Als je de teugels wat laat vieren, dan
komt er vaak iets moois uit. Het gaat
zaterdag en zondag niet alleen om
de ploeg, de eg, de plantmachine of
de rooier. Nee, ’s lands meest populaire voedselgewas staat centraal.
Want de aardappel (Solanum Tuberosum) verdient een plek in de hall
of fame, of in ons geval de feesttent
van de kinderboerderij. Het gaat dus
zaterdag en zondag om werktuigen
en wat boeren ermee doen, om uiteindelijk ons portie piepers te fabriceren. Met educatieve informatie en
een heuse aardappelplant. Zomaar
live in ons midden, naar ’t schijnt in
bloei. ’t Wordt vast weer aanpoten
van ’t weekend. Ben benieuwd of we
naderhand nog ’n frietje krijgen voor
de moeite…..
Huub van Schaik

Stichting Landelijke Herplaatsing
Huisdieren zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Het doel van de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren (S LH H) is het herplaatsen van dieren van zieke en overleden mensen zonder tussenkomst
van een asiel. Om deze activiteiten nu ook in Aalsmeer en directe
omgeving te verrichten is de Stichting op zoek naar vrijwilligers uit deze streek. De vraag “Wat gebeurt er
met mijn dieren als ik er niet meer
ben?”, werd meerdere malen gesteld door Christa Uitendaal. Christa’s vraag werd pijnlijk actueel door
haar vroegtijdige dood, zij werd vijfendertig jaar, en zij heeft haar naasten aan het denken gezet. De bezorgdheid en onzekerheid die uit de
vraag voortkomt, is een actueel probleem voor zowel zieke mensen als
voor ouderen en alleenstaanden. Dit
was dan ook de aanleiding voor de
oprichting van de SLHH. De inzet
van de stichting voorkomt dat deze
dieren aan hun lot worden overgelaten, ten onrechte bij de dierenarts
‘inslapen’ of dat er met de dieren
‘gezeuld’ gaat worden. Het verdriet
van de eigenaren kan niet weggenomen worden, maar de wetenschap
dat er goede verzorging is en er gewaakt wordt over het welzijn van het
dier zal beslist een goed gevoel geven en een hele zorg minder zijn.
SLHH adviseert daarom vroegtijdige aanmelding van de dieren omdat
dan de voor herplaatsing belangrijke informatie opgegeven kan worden aan een medewerker van SLHH
of zelfs aan het toekomstige gastgezin. Voor een jaarlijkse minimale bijdrage vanaf 25 euro is een donateur
gegarandeerd van herplaatsing van
zijn of haar huisdier(en).
Huisbezoek
De herplaatsing van de dieren gebeurt op gastgezinbasis. De dieren worden eigendom van de Stichting, wat van belang is wanneer een
plaatsing mislukt of door een ande-

re oorzaak opnieuw een passende
plaats voor het dier gezocht moet
worden. Bij herplaatsing wordt periodiek geïnformeerd en zal jaarlijks
een huisbezoek plaatsvinden door
een medewerker van SLHH. Ook
kunnen de dieren, indien financieel noodzakelijk, blijvend rekenen
op medische en/of andere hulp van
de stichting.
Door deze wijze van herplaatsen
bereikt de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren een grotere
groep dierenliefhebbers, zoals ouderen, minder validen en minima,
die veelal meer tijd en aandacht
aan het dier kunnen geven en anders niet meer zo snel aan een dier
durven te beginnen. De SLHH is afhankelijk van de belangeloze inzet
van enthousiaste vrijwilligers. Interessant voor het team van vrijwilligers is dat er voor iedereen passend
en vooral zinvol werk is. Het uitgangspunt is dat de in overleg bepaalde taak (met eigen verantwoordelijkheden) voor een ieder leuk en
leerzaam is. In de loop der tijd kunnen de werkzaamheden op verzoek
van de vrijwilliger aangepast worden om op deze wijze ook andere
ervaring op te doen. De vrijwilliger
bepaalt zelf de beschikbare tijd en
dit kan variëren van een paar uur
per week tot soms bijna fulltime. De
Stichting is op zoek naar vrijwilligers in uw omgeving. Gezocht worden gastgezinnen voor opvang, intakemedewerkers die nieuwe gastgezinnen bezoeken, inspecteurs die
huisbezoeken aflegt bij gastgezinnen en pr-medewerkers. voor het
promoten van de activiteiten van de
Stichting bijvoorbeeld op beurzen
en middels lezingen. Voor informatie en aanmeldingen voor vrijwilligerswerk voor de SLHH in Aalsmeer
en omgeving kan de website www.
SLHH.nl bezocht worden of gebeld
worden naar het informatienummer:
043-3060000.

Excursie voor geïnteresseerden

Nieuwe atlas reptielen en
amfibieën in de maak
Aalsmeer - Landschap Noord-Holland werkt in samenwerking met
Ravon en de provincie Noord-Holland aan een nieuwe verspreidingsatlas van reptielen en amfibieën in
Noord-Holland. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die waarnemingen
verzamelen. De stichting is nog
op zoek naar vrijwilligers in de regio Wieringermeer, West-Friesland,
Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel.
De nieuwe atlas is nodig voor een
adequate bescherming van ringslangen. De laatste atlas dateert alweer uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Noord-Holland is op amfibieën- en reptielengebied een verrassende provincie.
De grootste populatie rugstreeppadden van West-Europa leeft in
Noord-Holland. Broeihopen van
ringslangen zijn te vinden onder de
rook van Amsterdam en de zandhagedis in de duinen is internationaal
beroemd.
Voor het verzamelen van gegevens
is de stichting op zoek naar mensen die amfibieën en reptielen wil-

len gaan inventariseren. Kennis over
reptielen en amfibieën en ervaring
met inventariseren is niet noodzakelijk. Voor geïnteresseerden organiseert Landschap Noord-Holland in samenwerking met RAVON
een speciale ringslangexcursie op
zaterdag 7 juni van 10.30 tot 14.00
uur te Waterland. Tijdens de excursie wordt aandacht besteed aan het
leren herkennen en inventariseren
van reptielen en amfibieën. Er wordt
gezocht naar alle in het gebied
voorkomende amfibieën en reptielen met speciale aandacht voor de
ringslang.
Het is de bedoeling dat de deelnemers later zelf op pad gaan om amfibieën en reptielen te inventariseren. Voor deelname aan deze excursie is opgave verplicht. Dit kan via
www.landschapnoordholland.nl of
door te bellen of mailen naar Landschap Noord-Holland, Kees Dekker, 0251-362751, k.dekker@landschapnoordholland.nl. Tevens het
nummer/adres voor meer informatie over het inventariseren.
Foto: M. Melchers.

Jonge Torenvalken groeien
op in watertoren
Aalsmeer - Op dinsdag 27 mei
hebben leden van de Slechtvalkwerkgroep Aalsmeer de nestkast in
de watertoren geïnspecteerd. Sinds
2006 wordt deze kast met succes
benut door een stelletje Torenvalken. Via een spionnetje –een soort
kijkglas- kon worden waargenomen dat er inmiddels enige jongen
uit het ei zijn gekropen. De soort die
in de watertoren zijn jongen grootbrengt, leeft voornamelijk van veldmuizen. En alleen al om de jongen
groot te brengen moet het mannetje
Torenvalk, en later ook het vrouwtje,
een enorm aantal van deze prooidieren vangen. Voor alle Aalsmeerders en zeker ook voor de land- en
tuinbouw is de aanwezigheid van
zo’n stel gratis muizenverdelgers
dan ook van groot belang! Niet voor
niets genieten Torenvalken al heel
lang een beschermde status. Helaas
loopt het aantal Torenvalken in ons
land de laatste jaren terug. De oorzaak ervan is nog niet helemaal duidelijk. Het is dan ook zinvol om deze vogelsoort wat extra te steunen
door bijvoorbeeld nestgelegenheden aan te bieden. Torenvalken –de
naam zegt het al- broeden graag in
kerktorens, maar ook in nissen van
hoge gebouwen en bij gebrek aan
beter: in een oud kraaiennest. Het
aantal jongen dat groot wordt gebracht hangt af van het aanbod
aan muizen. Bij valken worden de
eerst gelegde eieren al een beetje

voorgebroed nog voordat het legsel compleet is. In een nest tref worden daarom ook meestal jongen van
verschillende grootte aangetroffen.
Alleen in een jaar wanneer er heel
veel muizen zijn, kunnen de meeste of alle jongen grootgebracht worden.
Wat de Watertorenvalken betreft:
al in december 2007 konden onderzoekers zien hoe het mannetje Torenvalk zijn aanspraak op de
watertoren kwam bevestigen door
een veel grotere Slechtvalk bij de
nestkast te verdrijven En sinds eind
maart van dit jaar is zowel de man
als de vrouw regelmatig in of nabij
de nestkast te zien. Op 24 april lagen er drie eieren in de kast en de
volgende dag vier. Er wordt om de
dag een ei gelegd en een legsel kan
uit vijf tot zes eieren bestaan. Omdat de broedtijd rond de 30 dagen
is, wisten de onderzoekers dat er op
27 mei al enige jongen moesten zijn.
Het exacte aantal jongen kon echter via het kijkglas niet geteld worden. Het mooiste zou zijn wanneer
de nestkast werd voorzien van een
webcam.
De belevenissen van de prachtige
Torenvalk zou dan via internet of
een monitor in bijvoorbeeld het gemeentehuis gevolgd kunnen worden. Wanneer alles verder loopt zoals dat behoort, zullen de jongen
naar verwachting eind juni allemaal
kunnen vliegen.

Aalsmeer - Voor de fotowedstrijd
Trots van Aalsmeer liet filmactrice en
toneelspeelster Carice van Houten
zich buiten mededinging fotograferen. Hier staat zij in de trui van het
Aalsmeerse Café Sportzicht van Ben
en Tineke de Koff. Carice van Houten (31) werd onlangs uitgeroepen
tot Beste Nederlandse Actrice Aller
Tijden en door New York Magazine
tot Woman of the Year. Zij maakte
snel naam door de titelrol in Minoes
(2002). Haar hoofdrol in Paul Verhoevens oorlogsdrama Zwartboek
(2006) betekende een groot internationaal succes. Sindsdien was zij
de tegenspeelter van Tom Cruise
in Valkyrie, Leonardo DaCaprio in
House of Lies en Jude Law en Forest
Whitaker in Repossession Mambo. Deze drie Hollywoodfilms werden vorig jaar opgenomen in Berlijn, Marokko en Toronto en worden
komend seizoen uitgebracht. Vorige
week ging in Cannes de in Ierland
opgenomen thriller Dorothy Mills in
première, waarin Carice een van de
hoofdrollen heeft. Zij kon zelf niet
naar Cannes vanwege het toneelstuk De Gravin van Parma, waarin
zij de titelrol heeft naast acteur Pier-

re Bokma als Casanova op zijn retour. Dit theaterstuk loopt nog tot
het eind van dit seizoen. Naast drie
Gouden Kalveren voor Suzy Q, Minoes en Alles is Liefde verwierf Carice van Houten een groot aantal
andere onderscheidingen, zoals de
Louis Pisuisse Prijs, Colombine en
Top Naeff Prijs voor toneelwerk en
twee Rembrandts voor films. Voor
Anne Franks dagboek Het Achterhuis, dat zij intergraal heeft voorgelezen (9 uur) ontving zij onlangs
onmiddelijk de prijs voor het beste
luisterboek. In maart verscheen een
foto van Carice in het beroemdste
Amerikaanse glamourblad, het Hollywoodnummer van het prestigieuze Vanity Fair.
Carice’s ouders woonden het jaar
voor haar geboorte in de Weteringstraat. Ook bezocht zij als kind haar
grootouders regelmatig, toen die
nog in de Sweelinckstraat woonden.
Carice heeft een moordend drukke agenda maar nu en dan komt zij
wel eens naar Aalsmeer bij haar vader op bezoek. Zij is ook wel aan de
lunch gespot in café Sportzicht, wat
de foto’s voor Aalsmeers trots verklaart.

Informatieavonden vmbo-tl, havo
en vwo bij ROC Nova College
Amstelveen - Het ROC Nova College houdt informatieavonden over
vmbo-tl, havo en vwo voor volwassenen op donderdag 5, 12 en 19 juni op de locatie Notenlaan 4 in Amstelveen.
Belangstellenden kunnen terecht
voor verschillende dag- en avondlessen vmbo-tl, havo en vwo. De opleidingen vmbo-tl, havo en vwo bij
het Nova College zijn speciaal voor
mensen die alsnog een diploma of
certificaat willen behalen, die zich
willen laten omscholen voor een betere kans op de arbeidsmarkt of die
beter in staat willen zijn hun kinderen te helpen met hun huiswerk.
Het Nova College verzorgt vrijwel alle reguliere vakken.
Bovendien zijn er bijscholingen Nederlands, Engels, Frans, Duits en
wiskunde.
In het voortgezet onderwijs voor
volwassenen rondt men een bovenbouwvak in één jaar af en spaart
men het diploma bij elkaar met cer-

tificaten per vak. Het onderwijs is
strak en efficiënt georganiseerd. Zo
is het mogelijk om tijdens een cursusjaar het diploma te ontvangen,
namelijk zodra het laatste vak is afgerond. Bovendien zijn er vrijstellingen mogelijk.
De cursisten krijgen intensieve begeleiding van ervaren docenten.
Dankzij gemeentesubsidie blijven
de cursusgelden beperkt tot 25,60
euro per lesuur per jaar. Dat betekent dat wie één vak van twee lesuur volgt, twee maal 25,60 euro (=
51,20 euro) cursusgeld betaalt voor
een heel cursusjaar.
De overige kosten bedragen 50 euro per jaar (exclusief eventuele examenkosten).
De informatierondes op 5, 12 en 19
juni op de Notenlaan 4 in Amstelveen beginnen om 19.00 uur (havo
en vwo) en om 20.00 uur (vmbo-tl).
Voor meer informatie: (023) 530 29
15 en www.novacollege.nl.

Zondag ‘Daggie Varuh’
met Raad van twaalf
Aalsmeer - Op zondag 8 juni organiseert de Raad van twaalf het welbekende “Daggie Varuh”. Zoals ieder jaar een spektakel van jewelste,
al was het maar om nog vóór de zomervakantie er achter te komen of
je in september blijft drijven of niet.
Net zoals andere jaren is ook dit
keer weer gekozen voor een geheel nieuw concept, want verandering van spijs doet immers eten.
De vertrektijd en locatie zijn dit jaar
vastgesteld in samenspraak met
een speciaal daarvoor geselecteerde groep.
Na een intensief overleg, dat bijna een eeuwigheid heeft geduurd,
kwam er eindelijk de juiste kleur
rook onder de deur vandaan. Vanwege het rookverbod zal dat volgend jaar wel anders zijn.
Er is gekozen voor een wel zeer speciale locatie voor de start, namelijk
Topsvoort. Deze plek is hopelijk bij
iedereen bekend, wellicht bent u er
ooit eens langs gevaren.
Mocht u de locatie niet kennen:
vanaf de ringvaart een paar keer afslaan en bij die ene rietkraag rechtdoor. Als u aan uw linkerhand water

ziet en rechts land is het de volgende sloot voorbij. Na 200 meter vindt
u Topsvoort wat dan ook duidelijk
niet wordt aangegeven.
Verzamelen is om 12.00 uur en vertrek om 12.30 uur. De route en wat
de Raad van twaalf en SPIE nog
meer in petto hebben zijn in principe een verrassing.
Om een tipje van de sluier op te
lichten: Er wordt misschien wel een
puzzeltocht uitgezet. Maar dat is
weer afhankelijk van de mensen die
deze puzzeltocht moeten uitzetten.
De vorige tocht wordt ook al uitgezet en bevindt zich op dit moment
in het uitzetcentrum. Zij vinden het
daar best nog een heel gepuzzel om
er uit te komen.
Maar als ze er uit komen is dat ook
weer niet goed, want dan is ie voor
niets uitgezet en heeft ie ook weer
niets in het uitzetcentrum te zoeken.
Samengevat: zondag 8 juni om 12.00
uur bij Topsvoort verzamelen voor
het ‘Daggie Varuh’.
Bij heel erg slecht weer wordt de
tocht verplaatst naar zondag 7 september.
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Al vijfentwintig jaar in beweging

Therapeutisch Centrum
Oosteinder viert lustrum
Aalsmeer - Veel mensen met houdings- of bewegingsklachten zijn
de afgelopen vijfentwintig jaar geholpen door Marianne Buskermolen, Cesaroefentherapeute in Oost.
Inmiddels is haar praktijk uitgegroeid van een eenmansbedrijfje
tot een multidisciplinair therapiecentrum. Aanstaande vrijdag 6 juni viert zij dit lustrum met een borrel
van 16.00 tot 19.00 uur in het TCO
aan de Oosteinderweg 272. Marianne is haar praktijk begonnen in
haar woonark aan de Oosteinderweg. Ze vertelt: “Als verpleegassistente was ik werkzaam bij Amstelrade, een wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten. Door rugklachten moest ik daarmee stoppen en ging de opleiding Cesartherapie volgen. Dat is een therapie voor mensen die door een onjuist houdings- en beweegpatroon
lichamelijke klachten krijgen. Ik ben

dus enthousiast, omdat ik zelf veel
baat heb bij deze therapie. In mijn
woonark aan de Oosteinderweg begon ik mijn praktijk. We verbouwden de slaapkamer tot praktijkruimte. Mijn eerste patiënten kwamen
via dokter Bronner uit Rijsenhout,
daarna druppelden ook patiënten
via de huisartsen in Aalsmeer binnen. In de zomer werd het daar zo
warm dat ik op zoek moest naar een
andere locatie. We verhuisden naar
de Oosteinderweg 272 en verbouwden het schuurtje. Inmiddels staat
er een mooie praktijk met meerdere therapieruimtes.’”
Al snel kwam Karin Verreussel de
praktijk versterken met haar kennis
op het gebied van kinderen met een
motorische achterstand. Zij heeft
een passie voor jazzdance en muziek en gebruikt dat bij haar therapie. Therapie heeft alleen zin als
er thuis ook geoefend wordt. Voor-

al jongeren hebben daar wel eens
problemen mee. Die krijgen van
Karin een dvd mee naar huis met
beeld en muziek, zodat ze meer gemotiveerd raken. Marianne: “Sinds
ik over een grotere praktijkruimte
beschik kan ik meer samenwerken
met andere therapeuten. Verschillende therapeuten van PACA (Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer)
komen nu naar mijn praktijk, waardoor mensen nu ook voor manuele
therapie, (sport)fysiotherapie en osteopathie bij ons in Aalsmeer-Oost
terechtkunnen.” Enige tijd geleden
is Marianne gestart met het geven
van trainingen. Ze vertelt: “Ik merkte
dat alleen het geven van individuele
therapie niet altijd voldoende was.
Mensen leren een nieuw houdingsen beweegpatroon, maar moeten
het vervolgens wel zelf zien toe te
passen en vol te houden. Dat is niet
altijd even makkelijk. Daarom is de
groepstraining Paramedische Aerobics opgezet. Op de dinsdagavond,
woensdag- en donderdagochtend
bieden wij mensen de gelegenheid
op een verantwoorde manier te bewegen op muziek. De oefeningen
zijn gebaseerd op de principes van
Cesartherapie. Het is enorm stimulerend om te zien hoe de mensen
bezweet maar met nieuwe energie
naar huis toe gaan.”
Leven in eigen hand
Marianne is gespecialiseerd in psychosomatiek en coaching. “Ik zag
mensen letterlijk ‘gebukt’ door het
leven gaan of ‘zichzelf voorbij lopen’ en raakte meer en meer geïnteresseerd in de oorzaken achter
de lichamelijke klachten. Om die reden heb ik mij gespecialiseerd. Als
coach en cesartherapeute werk ik
vanuit het idee ‘een gezonde geest
in een gezond lichaam’. Stress,
angst en verdriet kunnen zich letterlijk in een lichaam vastzetten en
tot klachten leiden. Om mensen in
beweging te brengen en de regie
over het leven weer in eigen hand te
laten nemen heb ik samen met Petra Bruinsma en Lidwien van Wissen
een aantal groepstrainingen opgezet, zoals de cursus ‘Back in Balance’ , ‘Levenkunst’ en ‘Leven in Aandacht’.” De therapeute is helemaal in
haar element wat haar beroep betreft. “De verschillende mensen en

de verschillende invalshoeken van
waaruit je aan het welzijn van mensen werkt”, is leuk en geeft voldoening. “Spiritualiteit en creativiteit is
voor mij belangrijk. Dat probeer ik
ook in mijn trainingen en workshops
uit te dragen. In de training ‘Levenskunst’ schrijven cursisten hun eigen
biografie. Ze zetten hun eigen leven
in de spotlights en krijgen daarmee
meer zicht op wie ze zijn en wie ze
willen zijn. In de cursus ‘Back in Balance’ staat het hanteren van stress
centraal. ‘Leven in Aandacht’ biedt
mensen de mogelijkheid om wekelijks te ontspannen. Ik ontmoet zoveel mensen, ieder met een eigen
verhaal en eigen talenten. Om een
bijdrage te kunnen leveren aan hun
welzijn geeft zin aan en zin in mijn
werk.”
Samenwerking
De samenwerking tussen het centrum en huisartsen is goed. “Je
kent elkaar, hebt korte lijnen en dat
is voor zowel huisartsen als cliënten erg belangrijk. Je weet elkaar
te vinden als het nodig is. Dat zou
ik ook graag willen realiseren als er
een nieuw gezondheidscentrum in
Aalsmeer Oost komt. En vanaf 1 juli hebben cliënten directe toegang
tot Cesartherapie. Als zij aanvullend verzekerd zijn voor oefentherapie kunnen zij zonder verwijzing
van de huisarts bij ons terecht. Natuurlijk houden we de huisarts wel
op de hoogte van de resultaten van
de therapie.” Tot slot, nog wensen of
plannen voor de toekomst? “Mijn
wens voor de toekomst is meer samen te werken met het bedrijfsleven. In de praktijk kom ik veel mensen tegen die vastgelopen zijn in
hun werk. Ik werk graag aan de oorzaak van de klachten, anders doe
je alleen aan symptoombestrijding.
Mijn uitgangspunt is: Vitale werknemers maken een vitaal bedrijf.
Daarom ontwikkel ik voor bedrijven
trainingen en clinics die bestaan uit
een gezonde balans tussen leren,
plezier en presteren. Op die manier
kunnen we letterlijk en figuurlijk
werknemers optrommelen om kleur
te geven aan het visitekaartje van
hun bedrijf.”
Voor meer informatie: www.tcoaalsmeer.nl, email: info@tcoaalsmeer.nl, tel: 0297-324757.

HealthCity Kudelstaart en
Aalsmeer in het nieuw!
Aalsmeer - De komende weken
worden HealthCity Kudelstaart en
HealthCity Aalsmeer voorzien van
de nieuwste fitnessapparatuur van
Technogym. Volgende week is eerst
Kudelstaart aan de beurt. Maandag
9 tot en met woensdag 11 juni zal
het fitnessgedeelte gesloten zijn. Er
kunnen die drie dagen wel gebruik
worden gemaakt van de overige faciliteiten, zoals groepslessen, sauna,
Turks stoombad en zonnebanken.
Leden kunnen op deze dagen voor
fitnessfaciliteiten uitwijken naar HealthCity Aalsmeer.
Maandag 16 tot en met woensdag
18 juni zal Aalsmeer worden voorzien van de nieuwste apparatuur van

Technogym. Deze dagen zal ook in
Aalsmeer het fitnessgedeelte gesloten zijn. Net als in Kudelstaart kunnen er die drie dagen in Aalsmeer
ook gebruik worden gemaakt van
de overige faciliteiten, zoals groepslessen, sauna, Turks stoombad en
zonnebanken.
Gedurende deze dagen kunnen leden van Aalsmeer voor fitnessfaciliteiten terecht in Kudelstaart.
Het team van HealthCity hoopt haar
leden snel weer tegen te komen op
één van de prachtige clubs in Kudelstaart en Aalsmeer. Ook mensen
die nog geen lidmaatschap hebben,
zijn van harte welkom om een kijkje
te komen nemen.

VVV richt zich op promotie
Aalsmeer - Toeristische informatieverstrekking en promotie vormden in 2007 de belangrijkste activiteiten van de VVV Hollands Midden. Mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail werden door de
VVV-vestigingen in de regio 95.000
informaties verstrekt. Dat is bijna evenveel als in het jaar ervoor,
niettegenstaande matig zomerweer
en toenemende raadpleging van de
VVV-internetsites. Het internet is
met ruim 4.000 geraadpleegde pagina’s per dag een belangrijk middel voor toeristische informatie en
promotie. In 2007 is met VVV Nederland een overeenkomst gesloten
inzake de “VVV Gastheerschapformule”, die betere bekendheid van de
VVV nastreeft als dé aanbieder van
toeristische diensten en producten.
De VVV Hollands Midden voldoet
aan alle kwaliteitscriteria, die in de
formule zijn vastgelegd en heeft in
haar werkgebied een exclusief recht
op het gebruik van het VVV-merk
en -logo.

Europees voetbal en
muziek in Oude Veiling
Aalsmeer - Komende maand zijn
de prestaties van het Nederlands
elftal tijdens het Europees kampioenschap te volgen op het grote LCD scherm in De Oude Veiling.
Ook wil De Oude Veiling weer volop aandacht schenken aan muziek
en start dan ook deze maand met
diverse optredens van bekende en
onbekende bands en dj’s. Wat voorop staat is dat de gezelligheid, wat
door velen gemist wordt, terugkeert.
Bij velen is de indruk ontstaan dat
De Oude Veiling inmiddels een restaurant is geworden en dat er geen
plaats meer zou zijn voor allerlei andere activiteiten. Het kan zo zijn dat
het team van de De Oude Veiling dit
op een of andere manier uitstraalt.
Dit is echter niet de intentie. “De bar
is voor ons net zo belangrijk als het
door ons geserveerde eten”, aldus
eigenaar Leo van Erp.
Bij deze nodigt hij bezoekers uit voor
een vrijdagmiddag borrel. Er wordt
op koude en warme bittergarnituur
getrakteerd. De mogelijkheid is er
dan gelijk ook om de bovenruimten
te bezoeken. Deze zijn inmiddels zo
aangepast en ingericht dat ze geschikt zij voor feesten, recepties,
vergaderingen en productpresentaties. Er staan deze maand juni diverse activiteiten op het programma.

Zo is aanstaande vrijdag 6 juni de
bovenzaal voor de dancefoundation
met dj Lennart Bader, komt 13 juni
dj Leon de muziek verzorgen en is
er 14 juni een optreden van de band
Wanted, die onder andere muziek
van Otis Redding speelt. Op 20 en
27 juni zijn er weer dj-avonden, op
21 juni gaat op feestelijke wijze de
zomer ingeluid worden en op 28 juni
is het Oude Veiling-podium voor de
band Blood Sweat and Kiers.

Klaverjasclub
De Oude Veiling
Aalsmeer - Elke zaterdagmiddag
kan men in De Oude Veiling van
14.00 uur tot 16.30 uur klaverjassen.
Ook zaterdag 31 mei werd er door
de 24 aanwezigen fanatiek gekaard
en de uiteindelijke winnaar was mevrouw Van de Meer en die ging dan
ook met een dinerbon naar huis.
Mevrouw Valletin kreeg de welverdiende poedelprijs, een fles heerlijke wijn. Zaterdag 7 juni gaan de
klaverjassers weer aan de slag en u
bent dan ook van harte welkom in
De Oude Veiling in de Marktstraat.

Cadeaubonnen
De VVV is de nationale cadeaubonnenverkoper bij uitstek. Van de populaire irischeque, de geschenkbon van de VVV, werden in de regio
Hollands Midden meer dan 300.000
exemplaren verkocht met een totale waarde van ruim 4,3 miljoen euro.
De bon is besteedbaar bij zo’n 300
aangesloten winkeliers en bij filialen
van 55 landelijke winkelketens. Ook
de andere cadeaubonnen van de
VVV, de Nationale Diner Cheque, de
Theater- en Concertbon en de Bioscoopbon vonden gretig aftrek. Nieuwe was de Bol.com bon. De promotionele inspanningen van de VVV
Hollands Midden richten zich op
het stimuleren van toerisme en recreatie in en naar Amstelland en de

Meerlanden, ’t Gooi en het Vechten plassengebied. Het werkgebied
van de VVV Hollands Midden omvat
twintig gemeenten in Noord-Holland en Utrecht en telt 659.000 inwoners. In 2007 bood de VVV haar
diensten aan in negen plaatsen:
Aalsmeer, Amstelveen, Bussum, Hilversum, Huizen, Loosdrecht, Naarden, Uithoorn en Vinkeveen. In de
vestigingen Aalsmeer en Uithoorn
worden ook ANWB-diensten en producten aangeboden. In Hilversum wordt nauw samengewerkt
met Museum Hilversum, in Bussum
en Amstelveen met de openbare bibliotheken. In Aalsmeer en Huizen
is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. VVV-infoposten zijn beschikbaar in Loenen en
Breukelen.
Vooruitblik
De VVV Hollands Midden heeft in
2007 een bescheiden positief exploitatieresultaat behaald, maar
kijkt met de nodige zorg naar de
toekomst. Dat wordt vooral ingegeven door onzekerheid over gemeentesubsidies. Die zijn onmisbaar voor
een goede taakuitvoering. De gratis
informatieverstrekking kan immers
niet kostendekkend worden uitgevoerd. De VVV signaleert in haar
werkgebied toenemende belangstelling voor toerisme en recreatie.
Dat resulteert in tal van beleidsnota’s, waarin overheden zich richten
op toerisme en recreatie als economische activiteit. De VVV wil op
die ontwikkelingen zo goed mogelijk inspelen. In 2008 en 2009 blijven alle inspanningen van de VVV
Hollands Midden gericht op toeristische informatie en dienstverlening
en op promotionele activiteiten, die
het toerisme en recreatie in en naar
de regio bevorderen.

Zaterdag verkoop eerlijke
kleding- en stoffenverkoop
Aalsmeer - RAPPA Fair Fashion uit
Pijnacker komt op uitnodiging van
Wereldwinkel Aalsmeer op zaterdag
7 juni naar Aalsmeer.
Tussen 10.00 tot 16.00 uur verkopen zij kleding en stoffen uit ontwikkelingslanden in gebouw De
Binding in de Zijdstraat 53. De collectie van RAPPA Fair Fashion bestaat uit mooie, lekker draagbare,
kleding voor jong en oud en prachtige handgeweven en handbedrukte
stoffen aan de meter.
De producten worden direct betrokken van coöperaties of via ‘eerlijke’
importeurs.
Dit garandeert een rechtvaardige
prijs, betere arbeidsomstandigheden en continuïteit van de afname
voor de producenten in bijvoorbeeld

Bangladesh, Kenia, Bolivia, Guatemala, Tanzania, Thailand, India, Nepal en Mali. De eerlijke handel in tshirts, spijkerbroeken of een jasje geeft niet alleen de producenten
meer inkomsten, veel stoffen zijn
ook nog eens vervaardigd met natuurlijke materialen en gifvrije verfstoffen.
De toegang is gratis, net als een
kopje koffie of thee voor alle bezoekers. Om 12.00 uur is er een kleine
modeshow. De kleding en de stoffen zijn alleen te koop op zaterdag
7 juni en niet verkrijgbaar in de Wereldwinkel Aalsmeer.
Voor meer informatie over de herkomst van de kleding en de stoffen
kan een kijkje genomen worden op
www.sari-wereldmodewinkels.nl.

Zaterdag open dag bij
cactuskwekerij Ubink
Kudelstaart - Op zaterdag 7 juni houdt cactuskwekerij Ubink aan
de Mijnsherenweg 20 een open
dag. Naast een kijkje nemen in deze
handelskwekerij met meer dan 500
soorten cactussen en vetplanten
van zeer klein tot vier meter hoog op
40.000 vierkante meter, kunnen de
bezoekers deelnemen aan de activiteiten van Succulenta Nederland. Zo
wordt een liefhebbersbeurs georganiseerd, is er een verkoop van hobby
artikelen, een plantenkeuring, een
quiz voor kinderen en een boekenbeurs met nieuwe en tweedehands
cactusboeken. Tevens worden demonstraties enten en verzorging gegeven. Een aanrader is het optreden van de Mexicaanse zangeres
Lindá Hernandez om 14.00 uur. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
. Succulenta Nederland verzorgt een

maal per jaar deze dag om een ieder kennis te laten maken met cactussen en succulenten. Voor meer
uitgebreide informatie: www.succulenta.nl. De activiteiten bij Ubink
aanstaande zaterdag vinden tussen
9.00 en 16.00 uur plaats.

Primeur voor blinden en slechtzienden

Rabobank Regio Schiphol laat
geldautomaten praten
Aalsmeer - U ziet slecht en daarom wacht u liever tot een medewerker u kan helpen bij het opnemen
van geld? Dat is niet meer nodig:
met de pratende geldautomaat van
Rabobank Regio Schiphol regelt u
voortaan uw bankzaken zelf. Blinden en slechtzienden kunnen met
deze automaat zelfstandig en veilig bankieren. Een stem leidt de gebruiker via een telefoonhoorn stap
voor stap door de procedure van
geld opnemen. Omdat de praten-

de automaat een liggend toetsenbord heeft, is de automaat ook beter
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
In de eerste helft van 2008 rust de
Rabobank ongeveer 750 geldautomaten in Nederland uit met spraak
en hoorn. Wilt u de pratende geldautomaat zelf komen uitproberen?
Dat kan op de Rabobank-kantoren
in Nieuw-Vennep aan de Hoofdweg
1356, in Hoofddorp aan de Hoofdweg 706 of in Uithoorn aan de Heijermanslaan 49.
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Winnaars FloraHolland
Award 2008 bekend

Fotozaak in nieuwe handen

Combi Steegman is vanaf
heden Combi Foto Kruyt
Aalsmeer - - De kogel is door de
kerk: Combi Foto Steegman heeft
een nieuwe eigenaar. De winkel en
fotostudio in Aalsmeer Centrum is
met ingang van deze week overgegaan in andere handen. De Combiformule blijft, evenals de bekende
gezichten in de winkel. Alleen voor
Kees Steegman komt er met deze
stap een einde aan 19 jaar als fotograaf in Aalsmeer. Combi Foto Kruyt
is vanaf heden de nieuwe naam van
de fotozaak aan het Raadhuisplein.
Ervaring kan de mensen van Foto Kruyt niet worden ontzegd, want
deze eigenaren bezitten al geruime tijd twee fotozaken in Katwijk en
Rijnsburg. Aalsmeer is een uitbreiding in een nieuw gebied, maar met
behoud van de bekende Combi-formule die garant staat voor kwaliteit
en service. Even slikken was het wel,
voor Kees Steegman. Bijna 25 jaar
geleden startte hij zijn carrière als
fotograaf met de opening van een
zaak in Zwanenburg. Zes jaar later
kwam daar een winkel in Aalsmeer
bij, aan de Stationsweg.
“De start was meteen goed en
gaandeweg maakten we een hele
ontwikkeling door. De winkel werd
steeds drukker, de studiofotografie
begon te lopen en het aantal bruidsreportages groeide zelfs spectaculair. Op een bepaald moment barstten we in de oude winkel bijna uit
de voegen. Daarom zijn we in 2002
verhuisd naar het pand van de voormalige drogisterij aan het Raadhuisplein.”
Hoogtepunten
Aan het Raadhuisplein kreeg de
winkel een volledig nieuw uiterlijk
volgens de maatstaven van Combi.
Een prima stap volgens Steegman,
die zich naast de winkel als fotograaf wist te onderscheiden. Als lid
van vakorganisatie Colour Art Photo
ontwikkelde hij zijn portret- en reportagefotografie en sleepte hij diverse prijzen in de wacht. Het leverde hem de eretitel van Masterfotograaf op.
Vele Aalsmeerse gezinnen werden door de jaren heen door Kees
Steegman vereeuwigd. “Van sommige families heb ik alle hoogtepunten langs zien komen. Trouwen, kinderen, familieportretten, en ik heb
zelfs wel eens reportages van begrafenissen gemaakt.” Ook van evenementen als de Pramenrace en het
bloemencorso maakte Steegman jarenlang foto’s, die gretig aftrek vonden bij het publiek. En dan waren er
natuurlijk de bruidsreportages. Ongeveer vijftien jaar lang was Steegman deelnemer en bestuurslid van
de Nederlandse vereniging van
bruidsfotografen.
Via zijn actie ‘bruidspaar van het
jaar’ won elk jaar één bruidspaar
een reis naar een exotische bestemming, inclusief een reportage ter plaatse. Het leverde fantastische plaatjes op in landen als Egypte, Thailand, Portugal en Tunesië.
Foto’s waarmee Combi Steegman
in de wijde regio de aandacht trok.
Over zijn besluit om de zaak te verkopen is Kees Steegman reëel. “De

laatste jaren merk ik toch dat ik wat
ouder wordt”, zegt de 64-jarige fotograaf.
In goede handen
“Het wordt moeilijker om alles bij te
benen en om altijd maar weer zes
dagen in de week te werken. De digitale ontwikkelingen zijn ook ontzettend snel gegaan en vond ik
soms moeilijk bij te houden. Maar
ik wilde mijn zaak wel goed achterlaten. Ik denk dat dit aardig gelukt
is. Bij Foto Kruyt is de zaak in goede handen.”
Familiebedrijf
De nieuwe ‘manager’ van Combi Foto Kruyt is de 37-jarige Hans Kruijt.
Samen met compagnon Jurgen de
Koning bestiert hij de drie winkels
van Foto Kruyt. “Wij zijn een echt
familiebedrijf en bestaan volgend
jaar 75 jaar”, zegt de nieuwe eigenaar. “Een paar jaar geleden heb ik
de zaak overgenomen van mijn ouders. Kees Steegman kende ik van
de Combi-vergaderingen en zo is
het contact ontstaan om de winkel
over te nemen.” Grote veranderingen zal de winkel in Aalsmeer voorlopig niet ondergaan. “Ik denk dat
klanten er nauwelijks iets van zullen
merken”, zegt Hans Kruijt. “De vaste
medewerkers Ans Janmaat en Norbert Röling blijven het gezicht van
de winkel. Ik beweeg me meer op
de achtergrond, om van daaruit de
zaken aan te sturen. Service, kwaliteit en eerlijkheid zijn voor ons belangrijke dingen. Fotografie heeft
voor een groot deel met emotie te
maken. Juist daarom moet je netjes met mensen omgaan, zodat ze
zich op hun gemak voelen. Naast de
winkel houden we de fotostudio ook
gewoon aan. Ans is zeer ervaren en
fotografeert al jarenlang in de studio
en tijdens reportages. Ook de fotografie blijft dus van hoge kwaliteit.”
Online fotoservice
Een onderdeel van de zaak dat
wordt uitgebreid, is de digitale serviceverlening. Combi Foto Kruyt beschikt over een online fotoservice,
die zijn succes in de andere zaken
al heeft bewezen. “Mensen kunnen op elk gewenst moment via de
website (www.fotokruyt.nl) hun foto’s doorsturen, waarna deze volgens onze 4-uurservice in de winkel zijn op te halen. Daarnaast bieden we ook allerlei mogelijkheden
voor het maken van digitale fotoalbums”, aldus Kruijt, die sinds 1 juni officieel eigenaar is van de winkel aan het Raadhuisplein. De winkel in Aalsmeer past in ieder geval
goed bij het bedrijf, stelt de nieuwe
eigenaar. “Iedere plaats is natuurlijk
anders, maar Aalsmeer heeft op het
gebied van bloemen toch wel raakvlakken met Rijnsburg. Misschien
hebben we daardoor deels toch een
beetje met hetzelfde publiek te maken. En verder geldt natuurlijk dat
we enorm ons best gaan doen om
de klanten zo goed mogelijk te helpen.”
Tekst: Constantijn Hoffscholte.

Winkeliers in Centrum
volgen overvaltraining
Aalsmeer - Woensdagavond 20
mei lijkt een normale dag in Hotel
Aalsmeer. Totdat een man in een
groen shirt, blauwe trainingsbroek
en een bivakmuts binnenkomt. “Dit
is een overval”, schreeuwt de man
gewapend met een mes. Gelukkig gaat het hier niet om een echte
overval, maar om een rollenspel uitgevoerd door acteur Juliën Knops.
Het rollenspel maakt onderdeel uit
van de cursus “Omgaan met agressie en overvallen”. De cursus is vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen aangeboden aan de winkeliers
in Aalsmeer Centrum en is gefinancierd door het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland.

De cursus werd verzorgd door voormalig beveiligingsfunctionaris en ingehuurd docent van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) Rogier Nebbeling. Het doel van de training is om de cursisten voor te bereiden op agressie en geweld in
de winkel. Voorbereide medewerkers kunnen de risico’s van agressie en geweld immers beperken.
Het geeft medewerkers daarnaast
meer zelfvertrouwen als ze weten
hoe ze moeten handelen in geval
van agressie, diefstal of een overval. “Een overval helemaal voorkomen kan niet. Daarom moet je ervoor zorgen dat je weet wat je in een
dergelijke situatie moet doen”, aldus
Nebbeling.

Aalsmeer - Poolcafé The Fifties organiseert aanstaande zaterdag 7 juni de laatste rookvrije avond. Het
poolcafé is de gehele avond vrij van
sigaretten en asbakken om de uitgaansgelegenheid een frisse uitstraling te geven.
Tevens staat er een spetterende karaokeshow op het programma. Het
poolcafé is zaterdag geopend vanaf 21.00 uur.
Tijdens de avond kunnen bezoekers
zelf hun zangkunsten laten horen
tijdens de karaokeshow die wordt
gepresenteerd door DJ Franki Yanki. Tussen de karaokenummers door
draait de DJ muziek; Franki Yanki is
gespecialiseerd in dance- en house
classics.
Naast enthousiast meezingen kunnen bezoekers zich ook sportief laten gelden in The Fifties, door een
potje poolbiljart of darts te spelen.

Gezellig bijkletsen met een drankje aan de bar behoort natuurlijk
ook tot de mogelijkheden. The Fifties heeft ongeveer een jaar geleden het initiatief genomen voor een
maandelijkse rookvrije avond. Hiermee wilde het poolcafé bezoekers
voorbereiden op het komende rookverbod in de horeca.
Ook laten zij hiermee zien dat een
gezellig avondje uit en niet-roken
samen kunnen gaan.
Het rookverbod gaat definitief in op
1 juli 2008. Dit betekent dat The Fifties aankomend weekend de laatste
Smoke Free Night op het programma heeft staan. Vanaf de maand juli gaat The Fifties nieuwe activiteiten
ontplooien.
Op dit moment is nog niet bekend
wat deze activiteiten zullen zijn.
Poolcafé The Fifties is te vinden in
de Marktstraat 22.

Enthousiaste jury
Een vakkundige jury onder leiding
van Rob Verlinden beoordeelde alle

genomineerde producten. Rob Verlinden, die de producten met name op gebruikswaarde beoordeelde, over de winnaar Skimmia japonica ‘Magic Marlot’: “Deze Skimmia groeit heel rustig en vooral in
de breedte. De meeste Skimmia’s
hebben een rommelige verhouding.
Maar deze zeker niet!” Trendwatcher
Romeo Sommers (ook bekend als
presentator van tv-programma Tuinruimers) keek naar de trendgevoeligheid van producten. “Prachtige
kleuren, deze Alstroemeria ‘Hawaiian Dream’. Past zowel als veldboeket in een landelijk romantisch huis
maar ook als mono-boeket in een
moderne omgeving”, aldus Romeo.
Arrangeur Geert Maas keek met een
kritische blik of de plant, bloem of
het concept binnen de belevingswereld van de consument past. Geert
over de winnaar in de categorie ‘Kamerplanten’: “De Sansevieria ‘Spaghetti’ heeft een mooie vorm die altijd opvalt, en is goed houdbaar. Een
voorbeeld van een goede kick-off.”
Tot slot gaf Rob Geus, bekend van
tv-programma de Smaakpolitie, zijn
oordeel over consumenteninformatie: “De Snacker. Geweldig, goede
naam! Eindelijk weer eens een gezonde snack!”
Tijdens de uitreiking van de FloraHolland Awards zijn opnamen gemaakt voor het tv-programma Tuinruimers. In de uitzending van zaterdag 7 juni zendt SBS6 tussen 17.00
en 18.00 uur een compilatie uit van
de jurering en de uitreiking van de
FloraHolland Awards.

EK voetbal kijken op groot
scherm in Bon Ami
Aalsmeer - Zaterdag 7 juni gaat
het EK van 2008 van start. De wedstrijden van Nederland zijn te zien
op een groot scherm in Bon Ami aan
de Dreef.Hoor jij ook bij het Oranje
legioen? Kom dan maandag 9 juni
de eerste wedstrijd van Oranje zien.
Samen met je vrienden, met een
drankje of een hapje kun je jezelf
als twaalfde man opstellen op het

grote scherm in Bon Ami. Bon Ami
is open vanaf 19.00 uur en de entree
is gratis. Uiteraard zijn de wedstrijden van Nederland tegen Frankrijk
en Roemenië op vrijdag 13 en dinsdag 17 juni te volgen op het grote
scherm van Bon Ami. Mocht Nederland de finales spelen dan is deze
wedstrijd uiteraard ook te volgen bij
Bon Ami.

Kudelstaartse ondernemers
op bedrijfsbezoek bij Afas
Kudelstaart - Ondernemers Vereniging Kudelstaart organiseert op
woensdag 11 juni een bedrijfsbezoek. De heren en dames ondernemers gaan de firma Afas bekijken.
Afas staat bekend als een dynamisch softwarebedrijf en heeft meer
dan 220 medewerkers. Het levert
producten en diensten aan meer
dan 10.000 klanten in de Benelux.
De groep gaat met de bus richting Afas. Het vertrek is gepland om
14.00 uur en wel vanaf het Kerkplein
aan de Kudelstaartseweg. Naast

een rondleiding omvat het bezoek
een conferentie en een afsluitende
borrel. De conferentie gaat over het
thema automatisering en wordt geleid door Bas van der Veldt, bekend
van het programma ‘Business Class.
Na de borrel kunnen de ondernemers aanschuiven aan het diner.
Wie zich wil aanmelden (ook nietleden van de vereniging zijn welkom) kan dat doen bij Rob Raggers
via tel. 360911 of mail: mraggers@
planet.nl of Rinus Bon, tel. 360042
of mail: info@rinusbon.nl

Foto’s van watertoren gezocht!

Laatste Smoke Free Night
zaterdag in The Fifties

Aalsmeer - Dit jaar reikte FloraHolland voor het eerst de FloraHolland
Awards uit in vier categorieën. Tijdens een feestelijke avond in Hotels
van Oranje werden dinsdag 4 juni
in Noordwijk de Glazen Tulpen uitgereikt aan de winnaars in de categorie Snijbloemen, Tuinplanten, Kamerplanten en Concepten. Niemand
minder dan tv-presentator en juryvoorzitter Rob Verlinden had de eer
de winnaars bekend te maken.
In de categorie ‘Kamerplanten’ zijn
de winnaars: 1. Sansevieria ‘Spaghetti’ – Van der Arend Tropical
Plantcenter; 2. Zingiber officinalis ‘Chinapalm’ – Gebroeders van
der Knaap; 3. Anthurium andrianum ‘Black Queen’ – Rijnplant. In
de categorie ‘Snijbloemen’ zijn de
winnaars: 1. Alstroemeria ‘Hawaiian Dream’ - Hilverda Plant Technology ; 2. Roos ‘Avalanche Peach+’ Lex Roses en Van den Berg Roses;
3. Gerbera Gerfolia - Terra Nigra BV
en Colours of Nature. In de categorie ‘Concepten’ zijn de winnaars: 1.
Snacker – Plantenkwekerij van der
Lugt VOF; 2. Welllife – Beekenkamp
Plants; 3. Field Friends – JB Matricaria. In de categorie ‘Tuinplanten’
zijn de winnaars: 1. Skimmia japonica ‘Magic Marlot’ – Van Son en
Koot; 2. Alstroemeria Inticancha-serie – Hilverda, Kwekerij W. van Diemen en Kwekerij De Blaak I BV; 3.
Dendrobium ‘Berry Oda’ – Fransen
Orchideeën.

Aalsmeer - De watertoren van
Aalsmeer is een beeldmerk. Het vijftig meter hoge monument is een
herkenbaar punt aan de Westeinderplas.
Daardoor is de toren ook een geliefd object om op de foto te zetten.
Het is dit jaar tachtig jaar geleden
dat de watertoren in gebruik werd
genomen.
Voor C.T.C Hoffscholte Journalistiek
en Communicatie is dat de aanleiding geweest om dit jaar een boek
uit te brengen over deze prachtige
watertoren.
Voor dat boek zoeken de makers
naar foto’s van de toren. Misschien
heeft u in een oud plakboek historische foto’s zoals van de bouw of
de opening van de toren. Ook foto’s van het interieur, het uizicht en
de watertoren bij bijzondere gelegenheden als de eerste bruiloft zijn
welkom.
Moderne foto’s zijn ook welkom.
Kunt u in plakboeken of in laadjes
geen foto’s van de watertoren vinden, is dat meteen een goede reden
om een nieuwe foto te maken van
de watertoren.
Uit de inzendingen wordt door een

vakjury onder leiding van fotograaf
Kees Steegman de beste foto’s uitgekozen. De mooiste foto’s worden
geëxposeerd in de Watertoren en
geveild in het weekend van 4 en 5
oktober.
De opbrengst van deze veiling komt
ten goede aan de Stichting Watertoren Aalsmeer.
Uw foto moet vóór maandag 30 juni binnen zijn. De foto’s kunnen digitaal worden aangeleverd (in een
zo hoog mogelijke resolutie in JPEG
of TIF) maar natuurlijk kan ook een
‘papieren’ foto aangeleverd worden.
Deze foto’s worden digitaal gekopieerd en het origineel krijgt u retour.
Let op: door het insturen van een of
meerdere foto’s geeft u C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie het recht om deze eventueel af te drukken in het boek en om
deze te gebruiken voor de expositie. Uw foto kunt u sturen/brengen
naar: C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie, Schoolstraat
9d, 1431 BG Aalsmeer of mail naar
constantijn@ctchoffscholte.nl. Voor
meer informatie kan gebeld worden
naar tel. 0297-361669.

Supporters Vereniging
haalt weer oud papier op
Kudelstaart - Vrijdagavond 6 juni
haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oud papier op. Inwoners van Kudelstaart worden verzocht het papier na 18.00 uur aan
de weg zetten op die plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereni-

ging Kudelstaart direct of indirect
alle Kudelstaartse sportverenigingen.
In verband met de braderie op de
Kudelstaartseweg kan er tussen het
Dorpshuis en Kudelstaartseweg 275
geen papier opgehaald worden. De
aanwonenden kunnen hun oud papier op een plaats buiten de braderie-zone neerzetten.

Na 46 jaar bij Biemond & Van Wijk

Trouwe werknemer Peter
van Es met pensioen
Aalsmeer - Vrijdag 6 juni is een
mijlpaal in de geschiedenis van
Mercedes-Benz dealer Biemond &
van Wijk en in het leven van Peter
van Es. Op deze datum neemt Peter namelijk afscheid van het bedrijf
waarvoor hij het grootste deel van
zijn leven werkzaam is geweest. Onlangs werd dit naderende afscheid
al op ludieke wijze ingeluid. Op zijn
laatste werkdag werd Peter door zijn
chef Albert Maarse thuisgebracht in
een oldtimer Mercedes-Benz waaraan hij zelf jarenlang al het onderhoud heeft gedaan.
Eigenlijk gaat de band tussen Biemond & van Wijk en Peter van Es
zelfs nog verder terug, want Peter
werkte al bij het bedrijf voordat het
in 1963 werd overgenomen door de
heer Joh. Biemond Sr., de vader van
huidige eigenaar Jacco Biemond. Bij
Garagebedrijf P. van der Vaart, zoals
het bedrijf toen heette, startte Peter in 1962 op 14-jarige leeftijd als
leerling-monteur. Na de overname
door Joh. Biemond bleef Peter actief in het toen nog kleine bedrijf.
Hoe klein het was, bleek wel uit het
feit dat het avondeten regelmatig
door mevrouw Biemond zelf werd
verzorgd. Na een voedzame maal-

tijd in het woonhuis van de heer en
mevrouw Biemond boven de garage kon vervolgens nog tot ‘s avonds
laat worden doorgewerkt aan allerhande personenauto’s en vrachtwagens. Dat familiaire karakter heeft
het bedrijf, ook na de fusie tot Biemond & van Wijk in 1998, nooit verloren. En dat is ook precies één van
de redenen waarom Peter er al die
jaren met zoveel plezier heeft gewerkt. De eerste jaren nog op de
oude lokatie in de Dorpsstraat in
Aalsmeer, maar met de komst van
de bloemenveiling verhuisde Peter
gewoon mee naar de huidige lokatie aan de Lakenblekerstraat.
En al die jaren waren punctualiteit
en stiptheid de belangrijkste karaktereigenschappen van Peter. Met
een regelmaat die doet denken aan
een Zwitsers uurwerk was hij altijd op tijd en zorgde er bovendien
voor dat zijn werkzaamheden netjes en snel werden gedaan. Dat hij
daarnaast in al die jaren zo goed als
nooit ziek is geweest, is iets wat eigenlijk niet eens meer verbazingwekkend is. Biemond & van Wijk
neemt dan ook met moeite afscheid
van één van haar meeste trouwe
werknemers.
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De Amstellandse Cantorij
geeft 2 zomerconcerten
Aalsmeer - De Amstellandse Cantorij onder leiding van Eric Jan Joosse geeft op zondag 8 en woensdag 11 juni zomerconcert in resp.
de Amstelkerk in Ouderkerk en de
Zuiderkerk in Aalsmeer. Uitgevoerd
worden Verleih uns Frieden en Hör
mein Bitten van Felix Mendelssohn,
waarbij de sopraan Gré Gorter de
solopartij voor haar rekening zal nemen. Vervolgens worden zeventiende eeuwse Engelde koorwerken,
waaronder van Henry Purcell, ten
gehore gebracht. Het concert wordt
besloten met liederen uit de Franse
renaissance (zestiende eeuw) waarbij componisten als Arbeau, Janequin en Passereau de revue zullen
passeren. De verschillende onderdelen van dit concert worden afgewisseld met orgelsolo’s door de organist Henny Heikens die de Amstellandse Cantorij ook zal begelei-

den. Het eerste concert vindt plaats
op zondagmiddag 8 juni om 15.30
uur in de Amstelkerk in Ouderkerk
aan de Amstel. De toegang is gratis,
maar een geldelijke bijdrage na afloop, om de kosten die de leden van
het koor voor dit concert hebben
gemaakt beheersbaar te houden,
wordt bijzonder op prijs gesteld. Dit
zomerconcert wordt herhaald als afscheidsconcert op woensdagavond
11 juni om 20.15 uur in de Zuiderkerk in aan de Hortensialaan. De
Zuiderkerk is de plaats waar de Amstellandse Cantorij 34 jaar geleden
is opgericht en altijd haar repetities
heeft kunnen houden. De Zuiderkerk gaat nu sluiten en de Cantorij
verhuist naar een nieuwe lokatie in
Amstelveen. Ook bij dit afscheidsconcert is de toegang gratis maar
ook hier hopen de leden op uw bijdrage!

Bridgevereniging De Kwakel

Nieuwe clubkampioen bij
BVK: paar Mann-van Vliet
De Kwakel - Het seizoen 2007/2008
zit er op voor de Bridge Vereniging
De Kwakel. Alle beslissingen zijn gevallen en eenieder kan zich nu weer
rustig gaan opladen voor het nieuwe
seizoen, dat in september weer van
start zal gaan. Daar zal ongetwijfeld
een aantal nieuwe gezichten te zien
en een aantal vertrouwde gezichten zullenniet meer aan de bridgetafels plaatsnemen. Na één seizoen
keert Nel de Ruiter niet meer terug
bij de BVK, terwijl paar Wezenbergvan der Neut na vijf seizoenen en
paar Lancel-van de Hoek na maar
liefst veertien seizoenen BVK niet
meer van de partij zullen zijn. Vorige
week was de prangende vraag, of
de koplopers na de voorlaatste zitting hun koppositie zouden kunnen
vast houden. Het antwoord is overduidelijk nee, want Anneke en Jaap
verkwanselden hun kansen door deze avond slechts een kleine 40% te
scoren. De concurrentie was meedogenloos en uiteindelijk ging paar
Elenbaas-Verhoef met de hoogste
eer strijken! Zij eindigden de tweede
serie van zes avonden ‘ladderen’ als
eerste met een gemiddelde score
van 58,5%. Paar Mann-van Vliet eindigde met 56,9% als tweede en om
de familie-eer nog hoger te houden
eindigde Rina van Vliet met partner Gerda Bosboom als derde met
56,6%. Drie paren, Verhoef-de Jong,
de Ruiter-Hendrix en Karlas-Verhoef) scoorden ruim 55%. De laatste avond werd er opnieuw in twee
lijnen gespeeld en in de A lijn scoor-

den Jan van Vliet en gelegenheidspartner Kitty van Beem als besten
met 65,5%. Dick Elenbaas en André
Verhoef werden tweede met 63,7%
en echtpaar Fritschy werd derde
met 57,4%. Jose Moller en Yvonne Koestal werden met bijna 34%
laatste. In de B lijn een fraaie eerste plaats voor Leny Heemskerk en
Agnes de Kuijer met bijna 59%, gevolgd door echtpaar van der Knaap
met 58,6%. Hans Elias en Lous Bakker eindigden met 55,7% als derde
en Irene Egberts en Annie Lauwers
sloten de rij met 38%.
De eindstand in de laddercompetitie betekende ook weer punten
voor het clubkampioenschap. Voor
de nummer 1 waren dat 100 kampioenspunten, voor de nummer laatst
13. Gevoegd bij de punten die in de
voorgaande vier series van de parencompetitie en de eerste serie van
de laddercompetitie waren behaald,
leverde dat uiteindelijk de nieuwe
clubkampioenen op en dat werd
paar Mann-van Vliet. Ook al hebben
zij dit seizoen regelmatig met een
andere partner gespeeld, dan nog
staat dit eindresultaat qua punten
niet ter discussie. Twee van de vier
series van de parencompetitie sloten zij winnend af, de eerste laddercompetitie werd ook door hen gewonnen en de laatste keer eindigden zij als tweede. Met een voorsprong van 22 kampioenspunten op
paar Elenbaas-Verhoef, die hiermee
tweede werd. Als derde eindigende
echtpaar van der Post.

Kledinginzameling voor
projecten in derde wereld
Aalsmeer - Op vrijdag 13 juni houdt
de stichting Salvatoriaanse Hulpactie een inzameling van gebruikte kleding voor projecten in de derde wereld. Gebruikte kleding, gordijnen,
beddengoed, schoeisel en ander
textiel kunnen in de bezorgde plastic zak of meerdere zakken uiterlijk
om negen uur in de ochtend aan de
stoeprand klaar gezet worden. De
vrachtauto van de stichting Salvatoriaanse Hulpactie haalt de zakken
dezelfde dag nog op. Bewoners van

een woonerf kunnen de zakken op
de algemene huisvuil verzamelpunten deponeren. Een week voor de
inzameling ontvangt men een envelop met daarin de plastic zak. De
Stichting Salvatoriaanse Hulpactie
ondersteunt kleinschalige projecten
in de Derde Wereld en is lid van het
Samenwerkingsverband Kleding inzamelende Instellingen (S.V.K.I.).
Voor het inzamelen van de kleding
heeft de gemeente vergunning verleend.

5.000 Euro van Rode Kruis voor
slachtoffers in Birma en China
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer
van het Nederlandse Rode Kruis
heeft een bedrag van 5.000 euro beschikbaar gesteld voor slachtoffers
van de rampen in Birma en China
die twee weken geleden aan vele
duizenden mensen het leven kostten. Twee weken geleden heeft de
mega-cycloon Nargis meer dan
80.000 levens in Birma verwoest en
enorme schade aangericht aan huizen en eigendommen van de toch
al van een minimum levende bevolking. Nog eens 60.000 mensen worden er vermist en vele duizenden
mensen zijn dakloos geworden.
In Birma (tegenwoordig Myanmar)
zijn ongeveer 27.000 Rode Kruis vrijwilligers dag en nacht in touw om
de mensen te helpen waar dat maar
mogelijk is.
Bij de mondjesmaat toegestane
hulp van buitenaf zijn de Rode Kruis
vrijwilligers nauw betrokken en helpen mee met de distributie van goederen.
Ook is bekend dat in China rond
diezelfde tijd een enorme aardbeving heeft plaatsgevonden waarbij
ook enorme aantallen mensen zijn
omgekomen en hun huis en haard
zijn kwijtgeraakt. Er zijn meer dan
40.000 doden te betreuren en meer
dan 250.000 mensen zijn er gewond
geraakt.

Het Internationale Rode Kruis is in
China ook bezig met de noodhulpverlening in de vorm van het leveren
van tenten, dekens, voedsel en medicijnen. Nederlandse deskundigen
van het Rode Kruis zijn in de rampgebieden aanwezig om de hulp in goede banen te leiden. Om een steentje
bij te dragen en ter ondersteuning
van de noodhulp ter plaatse heeft
de afdeling Aalsmeer van het Rode Kruis een bedrag van 5.000 euro overgemaakt naar het noodhulpfonds van het Internationale Rode
Kruis. Het Rode Kruis Aalsmeer kan
deze bijdragen leveren uit de jaarlijkse inkomsten aan giften en donaties, waarvan het grootste deel
besteed wordt aan plaatselijke projecten en activiteiten, maar ook aan
noodhulp voor rampen waar dan
ook in de wereld.
Uiteraard kunnen ook niet leden en
niet donateurs geld overmaken op
giro 262578 ten name van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer, die het
geld, als altijd, direct beschikbaar
zal stellen aan het Internationale Rode Kruis. Geld dat aan het Rode Kruis wordt gegeven komt gegarandeerd terecht bij de Rode Kruisafdeling in het land waar de ramp
heeft plaatsgevonden. Direct doneren kan ook via de website www.rodekruis.nl.

Hoorzitting 7 juli

Raad van State over bezwaar
bewoners woonschepen

Volle tribune voor veiling
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
hield de Historische Tuin opnieuw
een veiling op de originele veilingklok uit het vroegere Bloemenlust.
Met name vele bossen rozen werden aan de man/vrouw gebracht
door veilingmeester Henk de Gooijer en opsteker Henk Bax. Het tweetal mocht een volle tribune verwelkomen. Het historische tuinbouwmuseum is ook buiten veilingdagen
een bezoek meer dan waard. Kennis kan gemaakt worden met de
geschiedenis van Aalsmeer in het
Historisch Centrum waar momenteel naast de vaste expositie ‘Reis
door de tijd’ tevens een tentoonstelling te zien is over de koude winters

in Aalsmeer met onder andere foto’s van ijsbrekers die moeite hadden om de vaargeul van de Ringvaart open te houden voor de boten. In de tuin zelf staan vele bloeiende planten, waaronder de botanische rozen, volop in bloei.
De Historische Tuin: Een stukje ‘groene rust’ in het altijd actieve centrum. In het weekend, zaterdag en zondag, is de Tuin open van
13.30 tot 16.30 uur, maandag tot en
met vrijdag zijn medewerkers aanwezig tussen 10.00 en 16.30 uur. De
entree is vanaf het Praamplein, via
de Tuinbrug en de Visserbrug. Meer
informatie op: www.htaalsmeer.org.

Aalsmeer - Op maandag 7 juli
houdt de Raad van State een hoorzitting over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005.
Voor bewoners van woonschepen
heeft dit bestemmingsplan mogelijk grote gevolgen. Toen het bestemmingsplan werd vastgesteld,
heeft de Stichting woonarken in
Aalsmeer e.o. bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde verdeling van
het gebied Uiterweg-Plasoevers in
zone A (meer stedelijk gebied) en
zone B (natuurgebied).
De gemeente heeft niet naar deze
bezwaren geluisterd en heeft het
plan ter goedkeuring naar de provincie Noord-Holland gestuurd. De
provincie wees het plan op formele
gronden af. De gemeente heeft het
plan vervolgens zonder inspraak en
zonder wijziging naar de provincie
gestuurd. Bij de provincie heeft de
stichting woonarken in Aalsmeer
e.o. opnieuw bezwaar gemaakt.
De provincie heeft deze bezwaren
doorgestuurd naar de Raad van
State. Deze heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak opdracht gegeven om de situatie te
onderzoeken.
Gemeente in versnelling
Op 7 juli is er nu een hoorzitting en
de Raad van State zal kort daarna uitspraak doen of het bestemmingsplan wel of niet wordt goedgekeurd. De gemeente Aalsmeer
lijkt deze uitspraak echter niet af
te wachten. Inmiddels hebben alle
mensen die een gedoogvergunning
voor hun recreatieark hebben aangevraagd bericht gekregen van de
gemeente Aalsmeer.
Bij het wel of niet toewijzen van een
gedoogvergunning is de gemeente al uitgegaan van de verdeling in
zone A en zone B. Het grootste gedeelte van bewoners van een recreatieark gelegen in zone A heeft
een gedoogvergunning ontvangen,
bij de bewoners van een recreatieark gelegen in zone B zijn de meeste aanvragen juist afgewezen. Tegen de afgewezen aanvragen mag
bovendien niet eens meer bezwaar
worden gemaakt!
Ook bij de behandeling van bouwaanvragen van eigenaren van een
woonschip met permanente vergunning wordt door de gemeente
Aalsmeer al gewerkt met de voorgestelde verdeling in zone A en zo-

ne B. In zone A mag veel meer dan
in zone B. De regels hiervoor staan
in een eerste herziening op het bestemmingsplan dat op zijn vroegst
pas in oktober 2008 zal worden behandeld in de gemeenteraad. De
Stichting woonarken in Aalsmeer
maakt zich ernstige zorgen over
deze ontwikkelingen en wil hier
graag iets aan doen. De gemeente Aalsmeer heeft heel lang niets
gedaan met de woonschepen in
Aalsmeer en is nu ineens in de versnelling geschoten.
Advocaat behartigt belangen
In de woonarkennotitie van 1995
heeft de gemeente aangegeven af
te willen van het onderscheid tussen
woonschepen met een permanente
(woon)vergunning en woonschepen
met een ligplaatsvergunning voor
recreatieve doeleinden ten gunste
van permanente (woon)vergunning.
De gemeente heeft hiermee bepaalde verwachtingen gewekt, er werden immers zelfs ligplaatsvergunningen aangeboden van woonschepen die door Rijkswaterstaat waren
opgekocht!
Hierdoor zijn er in de jaren negentig ineens veel meer mensen tot de
aankoop van een recreatieark overgegaan om deze permanent te gaan
bewonen. Door de uitvoering van
het voorgestelde beleid zijn veel
van deze arken nu al onverkoopbaar geworden. Ook voor de eigenaren van een woonschip met permanente vergunning in zone B betekent de voorgestelde herziening
een flinke waardevermindering. Om
de gemeente een halt toe te kunnen
roepen, heeft de Stichting woonarken in Aalsmeer e.o. een advocaat
in de arm genomen. Deze advocaat
zal op 7 juli de belangen van alle
woonarkbewoners behartigen. Om
deze advocaat in te kunnen schakelen heeft de Stichting woonarken
dringend nieuwe donateurs nodig.
Door het overmaken van 25 euro op
giro 3284793 wordt u voor één jaar
als donateur van de stichting ingeschreven. Daarnaast vraagt de stichting een eenmalige (vrijwillige) bijdrage van 100 euro per woonschip
om de juridische kosten te dekken.
U kunt zich aanmelden via het email adres: woonarkeninaalsmeer@
hotmail.com. De stichting rekent op
uw steun! Nog vragen? Neem dan
contact op met Dick Tesselaar, tel.
06-53739318.

UWTC-crossers leveren
goede prestaties in Schagen
Uithoorn - Op de mooie crossbaan
van Schagen werd zondag 1 juni
weer een Noord-Hollandcup verreden. UWTC werd vertegenwoordigd
door dertig rijders en rijdsters. Onder plezierige weersomstandigheden werd weer fel strijd geleverd.
De concurrentie uit Velsen, Langendijk, Heiloo en Schagen lieten zich
ook niet van de baan fietsen, zodat
er in een aantal spannende manches werd uitgemaakt wie er finaleplaatsen gingen halen.
De UWTC-ers leverden goede prestaties en eindigden steeds in de
voorste linies. In de finales moest
alles uit de kast worden gehaald en
dat resulteerde in een aantal ereplaatsen. In de klasse 6 -7 jaar is
Donne van Spankeren als vierde,
Maarten Eveleens als vijfde en Jochem van der Wijngaard als zesde
geëindigd. In klasse 7-8 jaar heeft
Maarten van der Mast zilver gewonnen en en was er brons voor Moreno Blom. In de klasse 8-9 jaar een
tweede plaats voor Bart van Bemmelen, derde Mitchel Vink, vijfde

Geert Eveleens. In de b-finale wist
Wesley ter Haar zich naar goud te
fietsen, Jurre Overwater eindigde als derde. In de klasse 9-10 jaar
behaalde Scott Zethof een zevende en Dane Caldenhove de achtste
plaats. In de b-finale zilver voor Jim
Pieters, brons voor Ulysse de Sepibus en een vijfde plaats voor Martijn Broos. In de klasse 10-11 jaar
eindigde Jaivy Lee Vink op één en
was er een zesde plaats voor Thomas van der Wijngaard. In de klasse 11-12 jaar goud voor Roberto
Blom en brons voor Mats de Bruin.
In de B-finale eindigde Miquel Bos
op een zevende en Jesse Postma
op de achtste plaats. In de klasse
12-13 jaar eindigde Danny de Jong
op de vierde plek en Tessa Harmsen op een zevende. In de klasse
13-14 jaar goud voor Mike Veenhof,
brons voor Sven Wiebes en de vijfde
plaats voor Michael Bon. In de klasse 14-15 jaar behaalde Fedor Loos
de hoogste eer. In de klasse 15-16
jaar tot slot een zesde plaats voor
Kevin de Jong.

Even er tussenuit met
Steunpunt Mantelzorg
Aalsmeer - Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring biedt alle mantelzorgers uit de regio Amstelland en
Meerlanden twee NS Voordeelbonnen aan. Met deze NS voordeelbonnen krijgt men 40 procent korting
op een dag reizen met de trein, na
negen uur in de ochtend of in het
weekend. Met deze actie biedt het
Steunpunt Mantelzorg Amstelring
mantelzorgers de gelegenhied om
eens een dagje met de trein op stap
te gaan. Deze campagne is een samenwerkingsverband tussen NS en
Mezzo, de Landelijke Verenigign
voor Mantelzorgers en Vrijwilligers.
Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring is lid van Mezzo. Mantelzorgers
zorgen langdurig en intensief voor
hun gehandicapte, chronisch zieke
of hulpbehoevende familielid, vriend
of buur. De regio Amstelland en
Meerlanden telt zo’n 30.000 mantelzorgers. De meeste mantelzorgers
vinden het vanzelfsprekend om te

zorgen, maar lopen soms tegen problemen aan. Het Steunpunt Mantelzorg helpt mantelzorgers. Ze kunnen er terecht voor informatie, advies en praktische steun. De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken
over en komt op voor persoonlijke
belangen van mantelzorgers. Het
Steunpunt Mantelzorg geeft cursussen voor mantelzorgers en organiseert lotgenotengroepen. Voor
mantelzorgers is het belangrijk om
ook tijd voor zichzelf te nemen. Er
even tussenuit om de zorg los te laten. Het Steunpunt stelt mantelzorgers daarom in staat om eens een
dagje met korting de trein te pakken. Alle mantelzorgers kunnen in
aanmerking komen. Het Steunpunt
Mantelzorg is elke werkdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Mantelzorgers kunnen telefonisch aanmelden via 0900-1866 of door een
email te sturen naar steunpuntmantelzorg@amstelring.nl.

Duet met Monique Smit
Aalsmeer - Zaterdagavond 31 mei
stond Monique Smit, de zus van de
Volendamse zanger Jan Smit, voor
het eerst sinds drie maanden weer
op het podium en wel in café de
Praam in de Zijdstraat. De zangeres
was kenbaar zenuwachtig. Haar hit
‘Wild’ ging moeiteloos, maar met de
andere songs kreeg zij het feestende publiek in de Praam nauwelijks
tot niet mee. Het was haar allereerste optreden van een half uur voor
live publiek. Na afloop gaf Monique
aan dat het makkelijker zingen was
voor 4.000 man als voor 175, maar
ze had het reuze gezellig gevonden
en hoopt in de feestweek in september terug te komen. Wie zeker genoten heeft, is de Aalsmeerse brandweerman Ruben Piet. Hij vierde in
de Praam zijn vrijgezellenavond. Hij
werd door Monique gevraagd om
een duet met haar te zingen. Ruben’s brandweervrienden hadden
hem in een Volendams kostuum gehesen compleet met klompen. Ruben Piet trouwt op 21 juni met Ilse

Buskermolen. Zij werkte jarenlang
achter de bar in de Praam.
Voetbal op groot scherm
Aanstaande zaterdag 6 juni begint
het EK voetbal in Zwitserland en
Oostenrijk. Café de Praam is er klaar
voor. Op een groot scherm en met
drie Lcd schermen kunnen de supporters op de tribunes van de praam
naar de wedstrijden kijken. Ook de
wedstrijden van het Nederlands elftal op maandag en dinsdag kunnen hier bekeken worden, want dan
is de Praam gewoon geopend. Het
wordt aangeraden tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op
tijd te zijn, want vol is vol.
Weer live-muziek 28 juni
Het eerst volgende live optreden
in de Praam is op zaterdag 28 juni. Tijdens de bandjesavond speelt
de P.P.M band. Dit is de begeleidingsband van onder andere Wolter
Kroes. Op 19 juli staat zanger Starkoo op het podium in de Praam.

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Op woensdag 11 juni vergadert de Dorpsraad in het
dorpshuis in Kudelstaart samen met
het Wijkplatform. Er zullen weer
de nodige belangrijke punten voor
het dorp de revue passeren. Onder andere gaat gesproken worden
over de bouwperikelen, verkeerszaken en recreatie. De vergadering is
openbaar, dus mocht u dit eens willen meemaken, komt u dan eens kijken. Ook de politiek en politie zijn
aanwezig. Zonder suggesties vanuit de dorpsgemeenschap kan de
Dorpsraad niet en wie weet kunnen

de bestuursleden behulpzaam zijn.
De vergadering begint om 20.00
uur en wordt voorafgegaan door
een inloop-half-uurtje voor vragen en/of suggesties vanuit de gemeenschap van 19.30 tot 20.00 uur.
De Dorpsraad is overigens nog op
zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor Kudelstaart. Voor meer informatie: Robert Uytenbogaardt (voorzitter), tel.
06-53153252 of Ria Boon (secretaris), tel. 0297-328169. Emailen kan
naar dorpsraadkudelstaart@hotmail.com.

Nieuwe Meerbode - 5 juni 2008

Inloop en pyjama party
op De Binding Zolder
Kudelstaart - Nog een paar weken
en dan gaat de zomervakantie echt
van start. In deze laatste weken van
het schooljaar zijn er nog een aantal
gezellige activiteiten op De Binding
Zolder in Kudelstaart.
Deze week neemt een groep tieners
deel aan de avondvierdaagse in Kudelstaart. Vier avonden gaan zij met
elkaar 10 kilometer lopen. Om van
daarvan bij te komen is er op vrijdag
6 juni van 14.00 tot 17.00 uur een relax-inloop. Lekker even bijkomen
van een week school, de avondvierdaagse of een weekkamp.
Bij mooi weer is het relaxen buiten
in de kussens met een stapel tijdschriften en bij slecht weer lekker
in de zithoek met een goeie film.
Op woensdag 11 juni is er een extra inloopmiddag van 14.00 tot 17.00
uur. Tieners zijn dan van harte welkom om lekker binnen te lopen en
te doen waar ze zin in hebben. Computeren, voetballen, spelletjes spelen, tv kijken, lekker kletsen, het kan
allemaal!
Op vrijdag 13 en dinsdag 17 juni
staan beide inloopmiddagen in het
teken van het EK. Iedereen is van
harte welkom om de oranje sfeer op
De Binding Zolder te proeven. Doe
jij ook mee aan de voetbalpoule? Je
kan iets lekkers winnen en natuurlijk wordt ook een potje voetbal gespeeld!
Afscheid stagiares
Op woensdag 18 juni kunnen de tieners afscheid nemen van de stagiaires op De Binding Zolder.
Tijdens deze stagiaire middag worden de stagiaires bedankt voor hun

inzet het afgelopen schooljaar. De
groep gaat leuke spelletjes doen en
natuurlijk zijn er lekkere hapjes. De
middag begint om 14.00 uur. Als afsluitingsfeestje wordt op zaterdag
21 juni een pyjama party georganiseerd. Om 20.00 uur gaat deze
avond van start en zijn alle tieners
vanaf 10 jaar van harte welkom met
hun slaapspullen.
De groep blijft één nachtje slapen en
de deelnemers gaan allemaal leuke dingen doen, zoals zelf popcorn
maken, kussen gevecht, film kijken,
heel veel keten en ’s ochtends met
elkaar ontbijten. In de laatste week
van het schooljaar kan iedereen nog
snel even binnenlopen.
Op dinsdag 24 juni is er vanaf 14.00
uur inloopmiddag, op woensdag 25
juni begint om 19.00 uur een gezellige inloopavond en vrijdag 27 juni, de laatste schooldag, s er vanaf 12.00 uur de laatste inloop van
het schooljaar. Tieners kunnen dan
nog even binnenwandelen om vervolgens te gaan genieten van hun
vakantie. Om 17.00 uur gaat de deur
dicht om op dinsdag 18 augustus
weer open te gaan. Wil je meer informatie of je opgeven voor de pyjama party?
Je kan op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 18.00 uur telefonisch contact opnemen met 0297892091 of een e-mail sturen naar
kim@debinding.nl.
Voor meer informatie over stichting
de Binding en al haar activiteiten,
zie www.debinding.nl. De Binding
Zolder is gevestigd aan de Hoofdweg, de ingang zit in de Haya van
Somerenstraat.
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Sportmiddag 14 juni, race 21 juni

Stel je team voor in de
junior-praambode!

Derde Oosterbad/Multizwemloop voor jeugd
Aalsmeer - Op zaterdag 14 juni organiseren zwemvereniging Het Oosterbad en het Multi Treathlon Team
Aalsmeer gezamenlijk voor de derde maal een zwemloop voor de jeug
van 6 tot en met 14 jaar. Hou je van
zwemmen en lopen of heb je gewoon zin om mee te doen, schrijf
je dan zo snel mogelijk in. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade, elke dag geopend vanaf 14.00
uur, en bij familie Van der Meer
aan de Oosteinderweg 53. Het liefst
heeft de organisatie de inschrijvingen vóór 7 juni binnen. Op de dag
zelf inschrijven, is mogelijk maar
de late beslissers lopen dan wel de
kans niet aan de start te mogen verschijnen vanwege de grote belangstelling. Vol is vol. De inschrijfkos-

ten zijn 2 euro. De wedstrijd kent
drie afstanden voor de verschillende leeftijdscategorieën. Jongens en
meiden van 6 tot en met 8 jaar gaan
200 meter zwemmen en 2 kilometer lopen, jeugd tussen de 9 en 11
jaar dienen 300 meter te zwemmen
en 3 kilometer te lopen. De oudste
deelnemers, 12 tot en met 14 jaar,
gaan het opnemen tegen elkaar
middels 400 meter zwemmen en 4
kilometer lopen. Het zwemgedeelte
vindt plaats in Het Oosterbad, voor
het hardlopen is een parcours uitgezet op de Mr. Jac. Takkade. Na
afloop is er voor iedere deelnemer
een medaille, een oorkonde en een
broodje knakworst. Nog vragen? Bel
dan naar Jan van der Meer, tel. 0620300566 of naar Ellen Knook tel:
0297-365245.

Aalsmeer - Nog maar 20 dagen voor
het 21 juni is, Niet alleen de langste
dag van het jaar, de dag dat de zomer begint, maar ook dé dag van de
Aalsmeerse Junior Pramenrace. De
junioren van Aalsmeer gaan voor de
vierde keer strijden om de eretitel en
de vele prijzen. De start is om 13.00
uur vanaf het kippenbruggetje aan
de Stommeerkade.
Maar voordat het zover is, gaan
eerst de teams strijden om het beste startnummer. Dit gaan ze doen op
zaterdag 14 juni bij jachthaven Stenhuis, aan het einde van de Uiterweg.
Hier mag SPIE een loods gebruiken! De sport die de teams moeten
gaan doen houdt het junior-bestuur
nog even geheim. Ze wil wel kwijt
dat het te maken heeft met slimheid, behendigheid, concentratie en
snelheid. De sportmiddag is niet alleen leuk om te doen, maar ook heel
grappig om te bekijken. Dus doet je
neefje/nichtje, kleinkind, buurkind
of vriendje mee, kom dan langs om
te kijken. Het junior-bestuur gaat er
van uit dat alle papa’s en mama’s er
gewoon ook zijn! De sportmiddag

begint om 14.00 uur. Houdt ook de
website http://junior.pramenrace.nl
in de gaten. Binnenkort is hier heel
veel nieuws op te vinden.
Leuk nieuws alvast is dat de sportdag en de junior-race over de hele wereld te volgen zijn via de webcam. Meedoen aan de junior-race?
De inschrijving sluit vrijdag 13 juni
om 23.23 uur. Het inschrijfformulier
is te vinden op de website en kan ingevuld verzonden worden naar arnaud@pramenrace.nl.
Met je team in de krant?
De Nieuwe Meerbode presenteert
in samenwerking met het bestuur
weer een Junior Praambode. Op
donderdag 19 juni verschijnt deze
bijlage in de krant. Doe jij voor het
eerst mee met een team, ben je een
deelnemer van het eerste uur, wil je
graag met je team in de krant? Stuur
dan een mailtje met foto van je team
en laat weten waarom je meedoet,
hoe je team heet en hoe hoog je
denkt te eindigen. Insturen kan tot
dinsdag 17 juni. Mailadres is: redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Inschrijving scholen voor
natuur- en milieueducatie
Aalsmeer - De inschrijving voor
het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar
2008-2009 is gestart.
Alle basisscholen in de regio kunnen zich inschrijven op een aantrekkelijk aanbod van leskisten, lessen,
projecten en nascholingsactiviteiten. Opvallend dit jaar is het grote
aanbod aan nieuwe activiteiten en
nieuwe leskisten voor alle leeftijdsgroepen. Een schoolbreed project
is de Warme Truiendag in februari met aansluitend Energy Survival,
een aantrekkelijk educatieprogramma rondom energie.
De scholen kunnen zich inschrijven
via de regionale website www.natuurmilieuweb.nl.
Om het de scholen nog wat makkelijker te maken bij het kiezen is
het aanbod op een overzichtelijke
poster gezet. Op de poster staan 43

leskisten, divers ander lesmateriaal,
enkele projecten en nascholingsactiviteiten voor de leerkrachten. De
door de scholen gekozen leskisten worden door de leskistbode bij
de scholen afgeleverd en na de uitleenperiode weer opgehaald. Voor
iedere leskist wordt een klein leenbedrag gevraagd.
Met het geld wordt de kwaliteit van
het regionale NME-aanbod op het
huidige hoge peil gehouden. In de
regio Amstelland-Meerlanden wordt
al 20 jaar samengewerkt op het gebied van milieu.
Samen staan de gemeentes sterker en samenwerking helpt ook om
middelen efficiënt in te zetten. De
regionale NME samenwerking is
daar een onderdeel van.
De coördinatie van het NME-aanbod is in handen van NME Amstelveen.

Landbouwweekend op de
kinderboerderij
Aalsmeer - In de mondiale rondtoer
van kinderboerderij Boerenvreugd
blijven de bezoekers komend weekend in Nederland steken. Thema is
landbouwwerktuigen. Op zaterdag 7
en zondag 8 juni zijn er bij de kinderboerderij op de parkeerplaats grote
machines te bewonderen, zoals verschillende trekkers, een aardappelpootmachine, aardappelrooimachine, kiepkar en nog veel meer. Boeren en loonwerkers uit de omgeving
zijn bereid gevonden om met hun
machines naar de kinderboerderij te
komen. Zaterdag is alles te bezichtigen van 13.00 tot 16.00 uur, zondag
tussen 10.30 uur en 15.00 uur. Voor
1 euro kunnen kinderen op de foto

met de enorme machines. Deze dagen is er op de kinderboerderij ook
allerlei leuke informatie te vinden
over de landbouwwerktuigen en
waarvoor ze gebruikt worden. Daarnaast is er een informatiehoek over
de aardappel, een landbouwproduct
waarvan iedere volwassen Nederlander wel 81 kilo per jaar eet. Op de
parkeerplaats zal ook de grote tent
van Boerenvreugd neergezet worden, waar de verschillende informatie bekeken kan worden. Neem je
boerderijpaspoort mee en kom gezellig naar de kinderboerderij aan
de Beethovenlaan in de Hornmeer.
De toegang is gratis. Meer informatie op www.boerenvreugd.nl.

Minivoetbal voor 5- en 6-jarigen

Start Blauwwitte Welpen bij VVA

Aïcha Croes voert met succes actie tegen kinderarbeid..

Burgemeester gaat 1e ballon oplaten

10-Jarige Aïcha op de bres
tegen kinderarbeid!
Aalsmeer - Na iets gehoord te hebben over kinderarbeid ging de 10jarige Aïcha Croes uit Aalsmeer zich
in dit onderwerp verder verdiepen.
Na veel gezoek op internet en in
de bibliotheek, besloot zij hier een
spreekbeurt over te houden op haar
school, Samen Eén in het centrum.
Geleidelijk aan groeide haar bevlogenheid. Donderdag 12 juni is de internationale dag tegen kinderarbeid
en om hier extra aandacht voor te
vragen wil Aïcha deze dag 218 ballonnen oplaten. Eén ballon voor elke 1.000.000 kinderen die wereldwijd het slachtoffer zijn van kinderarbeid! De ballonnen moeten gevuld
worden met helium en dat kost geld.
De kinderen in Aïcha’s klas willen
meewerken om dat geld bij elkaar
op te halen. Enkele jongens uit haar
klas hadden donderdagmiddag al
meteen klusjes gedaan om op die
manier wat geld op te halen. Haar
onderwijzer en de directrice van de
OBS Samen Een zijn inmiddels zo
enthousiast geworden door de 10jarige dat zij besloten hebben om de
hele school mee te laten doen, zodat alle kinderen van school getuigen mogen zijn van het oplaten van
die ballonnen.
De burgemeester van Aalsmeer
heeft haar, op haar verzoek, al toegezegd de eerste ballon op te willen laten op school. Om 10.30 uur
op 12 juni laat burgemeester Pieter Litjens de eerste ballon de lucht
in vliegen. Zijn vrouw gaat een toelichting geven op dit onderwerp, geput uit haar ervaringen met ‘bevrijde’ kinderen. Zij heeft tien jaar geleden al een protest wandeltocht gehouden met deze kinderen uit onder andere Birma en Nepal. Ze gaat
voor de klas in groep zes.
Ook heeft Aïcha een mailtje gestuurd naar Schiphol om toestemming te krijgen om de ballonnen

ook daadwerkelijk op te mogen laten. Het vliegverkeer mag er nou
eenmaal geen last van hebben.
Aïcha wil dit onderwerp ook onder
de aandacht brengen van het grote publiek en verzint van alles om
maar publiciteit te krijgen voor dit
grote probleem voor kinderen in arme landen. En vooralsnog niet zonder succes. Naast de burgemeester zal ook de coördinator van de
actie Stop Kinderarbeid, mevrouw
J. van der Schatte Olivier aanwezig
zijn op Samen Een tijdens de dag
tegen de kinderarbeid, evenals europarlementariër Thijs Berman van
de PvdA.
Scholing veelal onmogelijk
Als de kinderen niet bevrijd worden
van hun gedwongen arbeid zullen
ze altijd in armoede blijven, en hun
kinderen ook weer. Scholing is volstrekt onmogelijk voor deze kinderen. Vaak moeten zij het gezin onderhouden, omdat volwassenen te
duur zijn, vinden hun werkgevers.
Aïcha heeft een rekening geopend
om geld op te storten voor deze actie. Rekeningnummer is 679435948
ten nave van Aïcha Croes, inzake
Aïcha’s aktie. Zij wil namelijk ook
véél sponsoren krijgen voor haar actie. Haar bedoeling is om méér geld
op te halen dan alleen wat nodig
is voor het helium in de ballonnen.
Elke euro is welkom! Er zijn diverse kleine projecten, die bekend zijn
waar mensen werken met ‘bevrijde’ kinderen waar zij het geld aan
wil geven. Dan blijft er tenminste
geen geld aan de strijkstok hangen
en komt alles ten goede aan de kinderen, die vaak onder héél extreme
omstandigheden moeten werken en
ook nog heel gevaarlijk werk doen.
Aïcha hoopt op ieders steun. Meer
informatie is op te vragen bij obs Samen Een in de Weteringstraat.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
28 mei was de introductiemiddag
bij VV Aalsmeer van de Blauwwitte
Welpen, het minivoetbal voor 5 en
6 jarigen.
Nu het voetbalseizoen en het
schoolvoetbal is afgelopen is VV
Aalsmeer al weer druk bezig met
het volgende voetbalseizoen. Vanaf augustus kunnen namelijk de
jongens en meisjes van 5 en 6
jaar op woensdag en zaterdag terecht bij VV Aalsmeer. Onder de
naam de Blauwwitte Welpen van
VV Aalsmeer wordt er dan begonnen met minivoetbal waar de jongste talenten hun eerste stappen op
het voetbalveld mogen zetten. Ondanks dat de landelijke straatspeeldag was er toch een leuke opkomst.
Meer dan tien kinderen waren aanwezig en zij konden naar hartelust
tegen een bal trappen. KNVB trainer
Sebastiaan Kleijberg nam de spelertjes apart om de bedoeling van deze middag uit te leggen. Het principe wat wordt gehanteerd is het spelen van 4 tegen 4 op een klein veld
met relatief grote goals waarbij de
spelers dus veelvuldig aan de bal
komen. Met de aanwezigheid van
zoveel spelertjes kon er dus sowie-

so 4 tegen 4 gespeeld worden. Peter Wittebol, jeugdcoördinator van
VV Aalsmeer, informeerde de ouders, die op de tribune plaats hadden genomen, wat het minivoetbal
bij VV Aalsmeer gaat inhouden. Op
woensdag, de trainingsmiddag, zullen er spelletje worden gespeeld en
op zaterdag een wedstrijdje 4 tegen
4. Afhankelijk van de opkomst kunnen er dan meerdere velden worden uitgezet. Ook kan het zijn dat
andere verenigingen worden uitgenodigd om met hun teams te komen voetballen. Deelname aan de
Blauwwitte Welpen, het minivoetbal
voor 5- en 6-jarige is gratis bij VV
Aalsmeer. Nadat de kids lekker een
partijtje hadden gespeeld of een
één tegen één oefening hadden gedaan, kregen ze allemaal nog een
verrassing mee en werden ze nog
even met z’n allen op de foto gezet.
Heb je deze middag gemist of wil jij
net als het Nederlands elftal ook zelf
eens lekker tegen een bal aantrappen tegen kinderen van jouw leeftijd, meld je dan aan via jeugdbestuur@vvaalsmeer.nl of kom in augustus meedoen op woensdag en
zaterdag bij VV Aalsmeer aan de
Dreef.

Open dag voor kids bij
hockeyclub Qui Vive
Uithoorn - Op zaterdag 7 juni organiseert hockeyclub Qui Vive een
open dag voor kinderen tussen 6 en
8 jaar, die willen kijken of hockey
iets voor hen is.
Onder leiding van een aantal trainers wordt er een circuittraining uitgezet.
Doe dus je sportkleren aan en zorg

dat je er om 10.00 uur bent! Het
adres is Noorddammerweg 2. Als je
nog geen stick hebt geeft dat niet,
je kunt er eentje lenen. De open
dag duurt tot 12.00 uur. Voor vragen
kunt u terecht bij Lieke Verkerk, tel.
0297-521535, Liesbeth Quast, tel.
0297-527272 of per e-mail: tcjongstejeugd@quivive.nl.
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Korfbalcompetitie

Seizoen schaakclub AAS ten einde

VZOD blijft in de race!
Kudelstaart - Nu het einde van
de competitie nadert neemt ook
de spanning toe. VZOD Victory, die
nog steeds bovenaan de lijst staat
met rivaal Rapid uit Haarlem, wacht
nog twee zware weken. Niet zozeer
vanwege de tegenstanders, maar
door de spanning en de zenuwen
en dat bleek ook afgelopen zaterdag. DKV uit IJmuiden kwam op bezoek, een ploeg die in de middenmoot bivakkeert en wel zijn sportieve plicht tegenover Rapid wilde tonen. Voor DKV staat er niets meer
op het spel maar voor VZOD Victory is het wel wat anders. De Kudelstaarters moeten de laatste twee
wedstrijden winnen om een beslissingswedstrijd af te dwingen. Datzelfde geldt echter ook voor Rapid.
Om 15.30 uur werd de wedstrijd onder leiding van een goed fluitende
scheidsrechter Haasnoot begonnen. Omdat het eerste aanvalsvak
in het begin van de wedstrijd moeilijk tot scoren kon komen, kon DKV
redelijk makkelijk bijblijven en na
15 minuten stond er een stand van
3-3 op het scorebord. Het leek wel
of de spanning deel uitmaakte van
de wedstrijd, met de rust had VZOD
Victory echt afstand genomen van
DKV, met een voorsprong van 8-4
werd de thee opgezocht.

Direct na de rust stond er een ander DKV op het veld Een team dat,
zo leek het, toch nog voor de volle
winst wilde gaan. Binnen 8 minuten
hadden ze de stand teruggebracht
naar 8-7. Werd de spanning van het
naderende mogelijke kampioenschap dan toch te veel voor VZOD
Victory en coach Wim Schaap? Gelukkig voor het publiek ging het eerste aanvalsvak lekkerder draaien en
scoorde er nu ook op los en binnen 10 minuten stond er weer een
riante voorsprong van 11-7 op het
bord. De score ging nu gelijk op en
een eindstand van 13-9 werd bereikt. Onder de extra spanning en
druk werd toch nog goed gepresteerd, vond coach Wim Schaap. “We
zijn nu verder dan in de zaal en die
spanning zal wel blijven.”
Dat niet alleen VZOD Victory met
die spanning moet omgaan bleek
wel uit de uitslag die concurrent
Rapid had gespeeld. Zij wonnen
hun uitwedstrijd nipt met 18-17 en
zo blijft het spannend in deze competitie. Aanstaande zaterdag 7 juni speelt VZOD Victory uit tegen en
in Huizen.
Doelpuntenmakers deze wedstrijd,
Martijn Vervark, Bertus Buijs en
Marcel van Soest ieder 3x, Maaike
Heil en Donja Passies ieder 2.

Onder toeziend oog van Bertus Buijs en Maaike Heil scoort Martijn Vervark
een fraai afstandschot.

10 Medailles vinzwemmers
van Oceanus op NK
Aalsmeer - Op 31 mei en 1 juni vonden de Nederlandse Kampioenschappen vinzwemmen plaats
in Eindhoven. Voor de zwemmers
van Oceanus was dit een groot succes. Zij behaalden in totaal tien medailles. Daphne Meijer zwom op de
50 MV een persoonlijk record van
00.28.79 . Dit was goed voor een zilveren medaille. Met 100 PL behaalde zij ook een persoonlijk record in
01.12.25 en een gouden medaille.
En de 100 MV zwom zij eveneens in
een persoonlijk record van 01.05.11.
Ook dit was een zilveren medaille
waard. De 200 MV weer een persoonlijk record in 02.26.89 en de
400 MV in 05.49.35. Beide afstanden behaalde Dahpne een bronzen
medaille.
Michel van de Laneraad zwom de

100 MV in 01.03.93 en de 200 MV
in 02.35.17. Voor beide afstanden
zwom hij een persoonlijk record en
behaalde hij een zilveren medaille. Liam Glebbeek zwom 50 MV in
00.37.37. De betekende een persoonlijk record en een gouden medaille.
De 200 MV zwom hij in 03.26.73 en
de 400 MV in 07.16.16. Voor beide
afstanden behaalde Liam een persoonlijk record en ook een gouden
medaille. Helaas maakte hij op de
100 MV een valse start en werd hij
gediskwalificeerd. Cassey Glebbeek
zwom drie afstanden, de 50 MV in
00.33.90, de 100 MV in 01.18.60 en
de 400 MV in 06.12.50. Voor alle afstanden behaalde zij een persoonlijk record, echter helaas geen medaille. Al met al een zeer geslaagd
NK voor de Oceanus zwemmers.

Baanloop bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Woensdag 11 juni om
20.00 uur wordt er bij Atletiekvereniging Aalsmeer weer de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop
gehouden. Een prima gelegenheid
om de conditie weer eens te testen.
Deelname aan de loop staat open
voor iedereen. Lid zijn van een atletiekvereniging is dus niet nodig. Het
inschrijfgeld bedraagt 2 euro. Tot 10
minuten voor aanvang van de loop
kan er in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer aan de Sportlaan
43 worden ingeschreven.
In de maanden april, mei en juni
staat de baanloop in het teken van

de Florimex Baanloop Bokaal, een
drietal lopen waarbij de gelopen tijd
met een correctietabel wordt omgerekend naar een aantal punten.
Deze correctietabel houdt rekening
met geslacht en leeftijd waardoor de
onderlinge prestaties op een eerlijke manier kunnen worden vergeleken. Aangezien dit de laatste loop
van de serie bokaalwedstrijden is,
zal direct na afloop de prijsuitreiking
plaatsvinden.
Behalve een beker kunnen er leuke geldprijzen worden gewonnen.
Meer informatie is te vinden op
www.avaalsmeer.nl.

AJ wint zuv-zuv-toernooi
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de laatste AAS-avond van het seizoen in de Binding in de Zijdstraat.
Traditioneel vond op deze avond
(naast de ALV) het zuv-zuv toernooi
plaats. Dit staat voor ‘zeven uit vijf’
en dat omschrijft dan ook het doel
van dit onderdeel: het halen van vier
punten (waardoor het maximum
aantal partijen te spelen zeven is) in
vijf minuten. Het gaat er altijd heftig aan toe.
In de gespeelde halve competitie waren Redmar Damsma en AJ
Keessen de grote favorieten. Uit de
indeling kwam dat ze in de eerste
ronde tegen elkaar moesten. Red-

Henny Taal (rechts) en Joyce Kommers.

mar kwam op 3-1, maar AJ had een
redelijk tijdvoordeel en kon het iets
rustiger aandoen, wat de kwaliteit
van de zetten ten goede kwam. Op
3-3 had Redmar nog zo’n 12 seconden tegen AJ een veelvoud daarvan,
AJ won zoals daaruit wel afgeleid
kan worden. De rest van de competitie zag geen verassingen, AJ eindigde daardoor op de eerste plaats,
voor Redmar en Olaf Cliteur, die alleen de punten aan AJ en Redmar
moest laten. Voor meer informatie:
AJ Keessen, competitieleider, tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek,
secretaris, tel. 0297-326143. Homepage is: http://www.aas.leisb.org.

Dartcompetitie Dorpshuis Kudelstaart

Girl’s Power bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Ladies on top of ladies night, zo zou de afgelopen
speelavond bij Poel’s Eye genoemd
kunnen worden. Het is jammer dat
Ilona van Emden, de enige dame in
het beloften schema deze niet winnend wist af te sluiten, anders hadden dames in iedere categorie gewonnen. Het damestoernooi werd
vrijdag jl. wederom gedomineerd
door Margreet Nijp. De regerend
kampioene sloot winnend af door
Marieke en Joyce en in de finale Jolanda te verslaan. Naast Margreet was dus ook vooral Joyce op
dreef. De halve finale gehaald, een
knappe prestatie. Ook deed Jolanda
Heysteeg goede zaken door de finale te halen. Zij verstevigt hiermee
haar positie op de derde plaats van
de ranking. Er is echter nog een opmerkelijke en bewonderenswaardige prestatie te noemen. De hoogste
finish van vrijdag 30 mei werd gegooid door Henny Taal, 140 punten!
En hoe: triple 20, triple 18 en dubbel
13. Een zeldzame combinatie. Henny: “Ik gooide eerst de triple 20, de
triple 18 volgde en ik wist gewoon
dat ik dubbel 13 nodig had om te finishen.” Echtgenoot Jaap kan trots
zijn. Henny ontving voor deze prestatie de gewilde fles Scone Bier, deze is haar van harte gegund. En er
is nog een dame wie zich vrijdagavond in het middelpunt van de belangstelling speelde. De kenner zal
het kunnen raden: Floortje van Zanten. Vrouwen domineerden op bijna
alle fronten. De mannelijke onderdrukking bereikte zijn hoogtepunt in
de finale. Floortje wist Mimoun met
maar liefst 4-1 te verslaan. Feminis-

me is niet nodig bij Poel’s Eye. De
vrouwen staan hun mannetje. De
grote televisiezenders zijn al benaderd. Gegarandeerde kijkcijfers. Een
format kun je gemakkelijk bedenken: Hollands next Darts Model of
Dartsters in de dop.
In de winnaarsronde konden achtereenvolgens Marcel van Amsterdam, Ben Blokhuizen, Remco Maarse en Mimoun niet voorkomen dat
Floortje er met de 13 punten vandoor ging. Ander saillant detail is
dat de nummers drie en vier van de
ranking in de finale tegenover elkaar stonden en dus niet de nummers één en twee. John Buis werd
al vroeg door Remco Maarse uitgeschakeld en Ben Blokhuizen zoals
gezegd door Floortje. Het beloften
schema werd door Gerard Klijn gewonnen, hij versloeg Dennis Meijer
in de finale.
Ontknoping 13 juni
De spanning in de ranking is nog
steeds zeer spannend. De ontknoping van deze competitie is op de
laatste avond van dit seizoen. Vrijdag 13 juni aanstaande. Een winwin situatie deze avond.
Het Nederlands voetbal elftal speelt
tegen Franrkijk, en de laatste en tevens zeer bijzondere speelavond
inclusief competitieontknoping en
prijsuitreiking vallen op dezelfde
avond. De inschrijving sluit om 19.45
uur en deelname kost 3 euro. Speciaal voor deze gelegenheid is het
Dorpshuis een uur langer open dan
normaal.
Voor meer informatie en achtergronden zie www.poelseye.nl.

Tom van der Zee (links) en Goos de Vries (rechts) deden niet voor elkaar onder.

Zomercompetitie Schaakclub
Aalsmeer goed van start
Aalsmeer - Het was een drukke
bedoening tijdens de eerste ronde
van de zomercompetitie bij Schaakclub Aalsmeer. Traditiegetrouw organiseert Schaakclub Aalsmeer ieder jaar een zomercompetitie voor
schakers die ook in de zomer willen schaken. Huisschaker of schakend bij een andere club: iedereen is welkom. Streven is om iedereen een leuke partij te laten spelen,
maar het gaat natuurlijk om de titel zomerkampioen. Iedere vrijdagavond worden er twee partijen gespeeld tegen dezelfde tegenstander.
Een met wit en een met zwart. De
bedenktijd is 45 minuten per persoon per partij. Een winstpartij levert twee punten op, remise de helft.
Vijf mannen wisten tijdens deze eerste ronde de optimale score van 4
punten te behalen: Jan Bosman, Rik
Könst, Joran Donkers, Wim Eveleens
en Amadshah Ebadi. Voor oud zomerkampioen Wim Eveleens ging dit
verre van gemakkelijk, aangezien hij
pardoes een toren verloor aan tegenstander Cees Verburg. Twee verbonden vrijpionnen bleken echter
ijzersterk, waardoor Wim alsnog aan
het langste eind trok. Peter Buis had
in zijn eerste partij tegen Bart Auee
alle geluk van de wereld. Met voor
beide spelers nog slechts enkele seconden op de klok dacht Bart het
snel uit te maken, maar zette geen
mat, maar pat! Elham Wasei en
Hans Pot waren aardig aan elkaar
gewaagd; toch waren er twee hevige gevechten voor nodig om tot een
dubbele remise te komen. Ook Tom
van der Zee en Goos de Vries gaven
elkaar geen duimbreed toe en behielden beiden hun ongeslagen sta-

tus: 2-2. Aanstaande vrijdag 6 juni is de tweede ronde. Deelname is
gratis. Aanvang 20.00 uur in t Stommeerkwartier in de Baccarastraat
15. Meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl.
Uitslagen eerste ronde zomercompetitie:
Rik Konst–Koen Beentjes
4-0
Arie Spaargaren–Jan v.d. Laarse
2-2
Cees Verburg–Wim Eveleens
0-4
Peter Buis- Bart Auee
3-1
Joran Donkers–Ron Klinkhamer
4-0
Marco Hutters–Ger Lubbers
3-1
Tom van der Zee-Goos de Vries
2-2
Hans Pot–Elham Wasei
2-2
Gerrit Harting–Jan van Willigen
1-3
Goos Kaayk–Amadshah Ebadi
0-4
Vincent Jongkind–Erik Korenwinder
1-3
Jan Bosman–Clemens Koster
4-0

Hoekman wint
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdag 28 mei in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door mevrouw R. Hoekman met
5096 punten. Op twee is mevrouw
Spring in ’t Veld geëindigd met 5000
punten, op drie de heer C. Kooy
met 4937 punten en op vier mevrouw D. Beumer met 4904 punten.
Bij het pandoeren behaalde de heer
W. Buskermolen met 790 punten de
hoogste eer. Plaats twee tot en met
vier zijn behaald door de heer K. van
de Meer met 545, mevrouw D. Wittebol met 540 en de heer T. Verlaan
meet 525 punten.

Corné Klein op de fiets. (Eigen foto)

Corné Klein tweede op NK
halve triatlon Nieuwkoop
Aalsmeer - Corné Klein van het
Oceanus/ Multi Supplies Triathlon
Team is afgelopen zondag verrassend tweede geworden op het Nederlands kampioenschap halve triatlon in Nieuwkoop. De Kwakelaar
stond nooit eerder op een NK-podium. Bij een jeugdwedstrijd in Almere trok Menno Koolhaas de winst
naar zich toe. Het NK triatlon in
Nieuwkoop over de halve afstand
(3 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 20 kilometer lopen) levert elk jaar een mooie strijd op. Dit
jaar was het vooral een verrassende strijd. Corné Klein kwam na het
zwemonderdeel in de Nieuwkoopse plassen goed voorin uit het water. Op de fiets hield hij constant
zicht op de mannen voor hem. Met
een kleine achterstand op die achtervolgende groep begon hij aan de
afsluitende 20 km hardlopen. De
Kwakelaar liep steeds verder op de
nummers twee en drie in. In de laatste ronde nam hij de tweede plek
over. Met gebalde vuist en een grote glimlach finishte Klein in 3.59.54
uur voor zijn eerste zilveren NK-medaille. De winnaar van het goud was
van een klasse apart door met ruim
tien minuten voorsprong de titel te
pakken.
Titel Van Heteren
Aalsmeerder Frans van Heteren
pakte net als vorig jaar de Nederlandse titel in de categorie Heren
40. In de totaaluitslag moest hij genoegen nemen met een negende
plaats. Op de fiets had hij niet de
macht om goed mee te rijden, maar
het lopen ging daarna weer erg
goed. Met een snelle looptijd finishte hij in 4.04.40 uur. Zijn broer Jan
van Heteren draaide in Nieuwkoop
een goede wedstrijd. Met een goed
fiets en looponderdeel werd hij vijfde in zijn categorie Heren 45. Hij finishte in 4.25.01 uur op een 36e totaalplek. Tonny Blom kon tevreden
zijn over de wedstrijd, tot hij hoorde

dat de jury hem uit de uitslag had
gehaald omdat hij te veel bij anderen in het wiel had gereden. Jeroen Hijstek had in de polder van
Nieuwkoop ijzersterk gefietst en finishte daardoor in 4.46.18 als 91e in
de totaaluitslag en als zesde in de
categorie Heren 50. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn volbracht zijn triatlon tevreden maar met kramp op
de fiets in 5.47.05 uur. Het Multi Triathlon Team deed ook met twee trio’s
mee in Nieuwkoop. Het team van Arjan Bellaart, Kees Schouten en Pieter Grabijn werden tweede onder de
naam ‘Multi Giganten’. Cock Fangmann deed met zijn dochters Annika en Michelle mee. Met het team
‘Cock & Kids’ werden zij vijfde.
Jeugd
De jeugdafdeling van het Multi Triathlon Team was diezelfde zondag met een aantal triatleetjes naar
Almere afgereisd. Menno Koolhaas won de wedstrijd. Hij kwam
als tweede uit het water, maar op
de fiets nam hij snel de leiding
over. Koolhaas wisselde als eerste
weer en kwam daarna als winnaar
over de streep. Paddy van Dijk uit
Aalsmeer maakte op de fiets zijn
achterstand van het zwemmen grotendeels goed, waardoor hij als derde eindigde. Davy Heysteeg finishte
achter zijn teamgenootjes in 43.50.
Hij had vooral erg genoten. De vrijdag ervoor had hij in Leiden nog de
zwemloop gewonnen. Davy stond
bij de afstand 300 meter zwemmen
en 3 kilometer lopen op de hoogste
trede van het podium. Zijn teamgenoten Joost van Elderen en Bertijn
Knook stonden als tweede en derde op datzelfde podium. Ank van Elderen werd op dezelfde afstand bij
de meisjes tweede. Bij de korte afstand over 200 meter zwemmen en
2 kilometer lopen werd Julian Meijer tweede en Leolis Knook derde.
Met al die podiumplaatsen werden
de Multi’s als team derde.

Atletiekvereniging Aalsmeer

Goed NK AVA- junioren!
Aalsmeer - Met hoge verwachtingen vertrokken in totaal vier AV
Aalsmeer junioren naar Groningen
voor de Nederlandse kampioenschappen voor AB-junioren in het
weekend van vrijdag 30 mei tot en
met zondag 1 juni. Op vrijdagavond
kon Jasper Bras, A-junior, beginnen
met de 400 meter horde. Door trainingsachterstand wegens ziekte zat
een finaleplaats er dit jaar niet in.
Jasper liep wel zijn derde tijd ooit,
60.79 seconde, en werd vierde in
zijn serie. Mirjam van Ouwerkerk,
A-junior, kwam eveneens in actie
op vrijdagavond op haar allereerste NK. Door enkele uitvallers werden de 800 meter series bij de meisjes samengevoegd tot een grote serie. Mirjam liep dus gelijk een finale en hield zich meer dan uitstekend
staande. Mirjam liep naar een geweldige zesde plaats met een mooie
verbetering van haar persoonlijk record tot 2.22.54 minuten. Nog maar
net hersteld van de 800 meter liep
Mirjam op zaterdag eerst de series
van de 400 meter. Zij behaalde een
derde plaats in haar serie met een
tijd van 60.71 seconde (persoonlijk record) en mocht door naar de
halve finales. De vermoeidheid in

de benen gaat dan opspelen, maar
Mirjam liep toch nog 62.45 seconde, een prima tijd en Mirjam werd
uiteindelijk tiende op de 400 meter
bij de meisjes A-junioren. Op zondag tenslotte kwam Maaike Witpeerd in actie. Maaike, eigenlijk nog
maar eerstejaars C-junior en dus
twee jaar jonger dan sommige B-junioren, liet zich niet kennen. Op de
sterk bezette 200 meter liep Maaike een nieuw persoonlijk record van
26.33 seconde en zij werd in totaal
tiende. Vrijdagavond kwam B junior
Jordi Baars in actie op de 3.000 meter en hij deed waar hij voor gekomen was. Een toptienklassering en
een persoonlijk record. Na een goed
gelopen wedstrijd waarbij hij tot 2
kilometer met de besten meeging
werd hij uiteindelijk keurig tiende in
een tijd van 9.18.74 minuten. Zondag
liep Jordi ook nog de 1.500 meter
en die verliep helaas niet helemaal
naar wens. Tot 700 meter werd er
‘geboemeld’ waarna er tot slot twee
hele snelle rondes gelopen werden
waarbij Jordi helaas moest passen.
Hij kwam daardoor slechts tot een
tijd van 4.22.47 minuten, wel ruim
boven zijn persoonlijk record. Toch
ook voor hem een geslaagd NK.
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Spectaculaire entree van
Hortus door Nieuwkoop

Jubileumfeest Levarht met
puzzelrit en danseressen

De Kwakel - Op donderdag 29 mei
heeft Nieuwkoop de Kwakel B.V.
vier grote palmen bij de entree van
de plantagebuurt en van de Hortus geplaatst. De negen meter hoge palmen vormen de kroon op een
zes maanden durende renovatie van
de voortuin van de Hortus Botanicus Amsterdam. De Hortus aan de
ene kant en het Wertheimpark aan
de andere kant van de weg, markeren de toegang tot de Plantagebuurt
in Amsterdam. Het bijna symmetrische nieuwe ontwerp is gebaseerd
op een tekening uit 1911; een open
tuin die past bij de uitstraling van
een botanische tuin met een spectaculaire tropische markering voor
de entree van de Hortus.
Voor de palmen zijn twee soorten
gebruikt; de Butia Capitata afkomstig uit Argentinië, en de Trithrinax
Campestris afkomstig uit Brazilië. De
Butia is ruim dertig jaar oud en de
Trithrinax is maar liefst ruim tachtig
jaar oud. Beide bomen zijn drie jaar
geleden door Nieuwkoop de Kwakel

Aalsmeer - Levarht bestaat vijfenzeventig jaar en dit jubileum is afgelopen zaterdag groots gevierd. Er
was voor de medewerkers en hun
partners een zeer gevarieerd programma in elkaar gezet. De in totaal
220 mensen namen eerst deel aan
een puzzelrit met oude Dafjes en lelijke Eendjes. Onderweg moesten er
opdrachten worden gedaan, zoals
appelen en aardappelen wegen, appelsap drinken en een heus kofferbakspel werd gespeeld. Dit houdt in

B.V. geïmporteerd. Op geheel eigen
wijze werden de bomen donderdagochtend vanuit De Kwakel naar Amsterdam vervoerd om daar voor een
spectaculair straatbeeld te zorgen.
Tien jaar geleden werd het gebruik
van palmen in het straatbeeld nog
onmogelijk geacht. Toch bewijzen
de klimaatsveranderingen van de
afgelopen decennia dat het mogelijk is om ook tropische soorten het
hele jaar buiten te zetten. Een geheel nieuwe ervaring voor Hortus en
Nieuwkoop de Kwakel B.V.
Sponsoring Adansonia
Naast de spectaculaire palmen heeft
Nieuwkoop de Kwakel B.V. ook een
zeer bijzondere Adansonia gesponsord voor een van de binnentuinen.
Deze boom sluit naadloos aan bij
het thema van de kas. De geplaatste bomen zijn dagelijks te bewonderen in de Hortus.
Voor een compleet overzicht van
palmen en alle andere planten, kijk
op www.nieuwkoop-dekwakel.nl.

Directeur Theo Levarht bij het cadeau van het personeel.
V.l.n.r. Bob Moria, Guus van Dijk (staand), Ed Waterdrinker en Mariska Foppen (staand) (allen directie Waterdrinker Group) bij de ondertekening met Timo Huges (algemeen directeur) en Rens Buchwaldt (directeur Logistiek, Informatisering & Automatisering) van FloraHolland.

Nieuwbouw Waterdrinker
van groothandelscentrum
Aalsmeer - Waterdrinker en FloraHolland hebben donderdag 29 mei
een overeenkomst getekend voor de
verkoop van circa 8,5 hectare grond
op de locatie Oost van de vestiging
Aalsmeer. Waterdrinker is een toonaangevende groothandel/exporteur
in planten en leidende partij in Cultra, het groothandelscentrum op het
terrein van FloraHolland vestiging
Aalsmeer. Waterdrinker gaat op de
Oost-locatie haar eigen activiteiten
onderbrengen en een nieuw groothandelscentrum Cultra ontwikkelen. Het totale gebouw bedraagt
120.000 vierkante meter vloerop-

pervlak, waarvan 55.000 vierkante
meter voor de nieuwe Cultra is. Afspraken met andere partijen in Cultra daarover zijn al afgerond en het
ontwerp is gemaakt.
FloraHolland en Waterdrinker zien
vestiging op Oost als een belangrijke impuls voor de marktplaatsfunctie. Beide partijen starten op
korte termijn met de procedures
voor ruimtelijke ordening. Doel is
een snelle realisatie van het bouwproject. Waterdrinker en de andere
Cultra-deelnemers verwachten eind
2010 te verhuizen naar de nieuwe
locatie.

Veel actie eerste ledenvergadering

PTMD slaat eerste paal op
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 2 juni
jl. heeft PTMD collection®, opgericht door Jos van Opdorp, de eerste paal geslagen voor haar nieuwbouw. Hiermee is PTMD collection® de eerste nieuwe ondernemer
die start met het bouwen op Green
Park Aalsmeer. Dit is het nieuwe bedrijventerrein dat door de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer gezamenlijk wordt ontwikkeld. PTMD collection® is een internationale leverancier van lifestyle-accessoires gelieerd aan de bloemen- en plantensector. Zij leveren aan bloemisten,
tuincentra, meubelwinkels, giftshops etc. Het pand zal voor PTMD
hèt visitekaartje worden voor de re-

gio Aalsmeer, maar ook voor internationale klanten aan wie de nieuwste collecties getoond worden. De
nieuwbouw is gelegen aan het zogeheten Zwanenwater. Het pand zal
een omvang hebben van circa 4.000
vierkante meter met cash en carry, showroom en kantoorruimte. De
opening van de nieuwbouw wordt
verwacht begin 2009.
Green Park Aalsmeer richt zich als
bedrijventerrein op de bloemenen plantensector (zgn. sierteeltsector). Het totale terrein is 180 hectare groot, ligt direct naast veiling Flora Holland Aalsmeer en wordt ontsloten door de nog om te leggen
N201.

Schilderen op schutting voltooid!
Aalsmeer - Geheel volgens planning zijn de schilderingen op de 60
meter lange schutting in de Zijdstraat voltooid. Twintig dagen lang
waren Leontien Zethof en een groep
vrijwilligers van 9.00 tot 17.00 uur te
vinden in de Zijdstraat. Op vrijdag
30 mei werd de laatste hand gelegd aan het schilderwerk en werden Leontien en een aantal van
de vrijwilligers bedankt door Ed
Kriek, de voorzitter van de Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. De heer Kriek bedankte Leontien en de vrijwilligers met een
bloemetje voor het geleverde werk
wat zeer goed in de smaak valt bij
de winkeliers en het winkelend publiek. Mede dankzij deze schutting
is er weinig overlast van de bouw
van een nieuwe Albert Heijn, winkels en appartementen. De beschilderde schutting zal de komende anderhalf jaar het straatbeeld van de
Zijdstraat bepalen. De planning is

dat in het najaar van 2009 de nieuwbouw klaar zal zijn. Een impressie
van de nieuwbouw is ook door Leontien geschilderd op de schutting. Ook bedankt werd de heer Nico Vink van Vink Bouw, de ontwikkelaar van dit nieuwbouwproject.
Op verzoek van de WVAC plaatste Vink Bouw de houting schutting
rond de bouwplaats en dankzij een
financiële bijdrage van Vink Bouw
was het mogelijk deze schutting te
beschilderen. Naast de schilderijen
van Aalsmeerse taferelen zijn er ook
nog steeds twee kunstwerken van
graffitikunstenaar Sander Bosman
op de schutting te bewonderen. De
graffiti is in maart op de schutting
aangebracht en in overleg met de
WVAC blijven staan. De Winkeliers
Vereniging Aalsmeer Centrum nodigt iedereen uit om eens een kijkje te nemen bij deze openlucht expositie. Openingstijden: 7 dagen per
week, 24 uur per dag!

Van links naar rechts: Joyce van Eunen, Hilde Vriens, Ria van Harten, Niek van
de Merbel en Ilona Angenent. Onder: Elleke van Dijk, Leontien Zethof en Erika Hiemstra. De vrijwilligers Desiree Vreken, Lucia Nieuwkoop, Hanneke de
Bruin, Margret Egberts, Jan Joren, Ger Lubbers en Lia van Dam ontbreken
op de foto.

dat men probeert om zoveel mogelijk koffers in een auto te krijgen.
Aan het einde van de middag vertrok het gezelschap naar The Beach
waar flink feest werd gevierd. Er was
niet alleen gezorgd voor eten en
drinken, maar ook voor shows met
danseressen en vuurspuwers. Rond
middernacht werd het gezelschap
met de bus, dat bleek immers wel zo
verstandig, weer teruggebracht. Bij
Levarht kijkt men terug op een zeer
geslaagde dag.

Akkoord voor investering
in stapelwagens en TPW

Magda Sordon, ondersteuner van de relatiebeheerders voor AB Midden Holland, neemt het telefonisch spreekuur voor haar rekening.

AB Midden Holland start een
spreekuur Poolse uitzendkrachten
Rijsenhout - AB Midden Holland
heeft ruim 900 Poolse uitzendkrachten in dienst die vooral in de agrarische sector worden ingezet. Naast
goed werk in Nederland wil AB de
Poolse medewerkers ook het gevoel geven dat de lijnen open staan
voor communicatie. Sinds kort heeft
AB Midden Holland een telefonisch
spreekuur speciaal voor de Poolse
uitzendkrachten. Dit spreekuur is
geheel in het Pools en opgericht om
adequater op vragen van de Poolse
uitzendkrachten in te kunnen spelen. Magda Sordon neemt het telefonisch spreekuur voor een groot
deel voor haar rekening.
Magda werkt sinds begin februari van dit jaar als ondersteuner van
de relatiebeheerders voor AB Midden Holland. In haar functie introduceert zij onder andere nieuwe Poolse uitzendkrachten bij de klant en
is zij contact persoon van AB voor
de Poolse medewerkers. Zij is in
2003 van Polen naar Nederland ge-

ëmigreerd en spreekt zowel vloeiend Nederlands als Pools. Piet van
Bostelen, directeur van AB Midden
Holland: “We hebben voor het telefonisch spreekuur speciaal iemand
aangenomen die van origine Pools
is. Communicatie is door het taalverschil namelijk nog wel eens een
groter probleem dan het daadwerkelijke probleem! Dat is met het telefonisch spreekuur in het Pools opgelost. Het werkt twee kanten op.
Wij willen onze medewerkers en
klanten laten weten dat we graag
onze medewerkers begrijpen en dat
de lijnen open staan voor communicatie.
Naast goede huisvestiging en inrichting, verzorgen wij ook vervoer
in de vorm van auto of fiets, ziektekostenverzekering, begeleiding
naar bijvoorbeeld arts en tandarts.
De Poolse medewerkers voelen zich
daardoor een klein beetje meer
thuis in Nederland en dat verlengt
de arbeidsduur.”

Herinneringsboek Hoekema
Aalsmeer - De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft als waardering voor haar predikant bij het afscheid en emeriaat van Ds. G.G. Hoekema een herinneringsboekje uitgegeven met als titel ‘Werk-Woorden’.
Dit boekje bevat 54 geselecteerde
columns uit het Aalsmeerse Doopsgezinde kerkblad ‘Levenslicht’ en uit
het landelijke blad ‘Doopsgezind NL’
betreffende de periode 1985-2008.
Ds. Hoekema heeft ruim 22 jaar met
grote toewijding als predikant in de
Doopsgezinde Gemeente gewerkt
en ook bij andere kerkelijke gemeenten in Aalsmeer is hij een bekend en gerespecteerd predikant.

Zijn vermogen de Bijbel te interpreteren en naar de huidige tijd te vertalen is een gave. Door zijn maatschappelijke betrokkenheid en kennis van de Bijbel creeërt hij preken
en teksten zoals in dit boekje verzameld.De bundel ‘Werk-Woorden’
zal de lezers raken en aanzetten tot
discussie over eigen ervaringen in
het geloven en het werken aan een
rechtvaardige wereld.
Het boekje is vanaf heden verkrijgbaar bij The Readshop in de Ophelialaan en bij de Plantage Boekhandel in de Zijdstraat à 12,50 euro.
Een waardevolle herinnering aan
een charismatische predikant!

ingezonden
Schelpen uit tuin gestolen
In de nacht van 30 op 31 mei zijn uit
mijn tuin, gelegen aan de Schouwstraat 19 al mijn schelpen meegenomen, van klein tot groot. Alles weg.
Het gaat mij niet zozeer om de
waarde, maar ik heb er jaren over
gedaan om ze te verzamelen.Voor

degene die ze heeft meegenomen:
ik hoop dat u er geen plezier aan
beleeft, want zoals u weet, gestolen goed, gedeit niet. Dus breng ze
even terug.
C. Nagtegaal, Schouwstraat 19,
Rijsenhout.

Aalsmeer - Een goede opkomst en
veel interactie kenmerkten de eerste
ledenvergadering van de fusieorganisatie FloraHolland op donderdag
29 mei. De coöperatieleden stelden de jaarrekeningen vast en gingen akkoord met de voorgestelde
winstverdeling. Het voorstel voor investering van bruto 80 miljoen euro
in één stapelwagen werd goedgekeurd. Instemming was er ook voor
de geplande investering in Trade
Parc Westland Mars.

langlijst. Al eerder werd vastgesteld dat één uniforme stapelwagen
flink bijdraagt aan ketenkostenbeheersing door standaardisatie. Eén
stapelwagen maakt aanvoeren op
meerdere vestigingen makkelijker
en zorgt voor een betere marktwerking. Uniformeren beperkt transport- en verwerkingskosten in de
keten. Met 69% vóór keurden de leden de investering goed. Invoering
van de nieuwe stapelwagen is gepland voor 2011.

Uniforme stapelwagen
De volle agenda van deze eerste algemene ledenvergadering vermeldde allereerst de jaarrekeningen van
Bloemenveiling Aalsmeer en het
‘oude’ FloraHolland. Het nettoresultaat over het boekjaar 2007 van de
fusiecombinatie, bijna 4,5 miljoen
euro, wordt deels bijgeschreven op
de participatiereserve op naam en
deels toegevoegd aan de algemene reserve.
In de vragen over de investering van
bruto 80 miljoen euro (netto 68 miljoen) in één stapelwagen kwamen
de verschillende standpunten, onder meer over onderbouwing van
het voorstel en de kostenverdeling,
uitgebreid aan de orde. Eén uniforme stapelwagen staat in de sierteeltsector al jaren hoog op de ver-

Uitbreiding Trade Parc Westland
Zonder te stemmen ging de vergadering akkoord met de doorontwikkeling van Trade Parc Westland
Mars, de derde fase van Trade Parc
Westland op de vestiging Naaldwijk.
Hiermee is een investering van 38,6
miljoen euro gemoeid. Op alle vestigingen van FloraHolland heeft het
ontwikkelen van handelshuisvesting
hoge prioriteit. Dat gebeurt sinds
een jaar of vijftien samen met klanten. Daarbij ontwikkelt de veiling
het bedrijventerrein. Handelsbedrijven kopen daar vervolgens kavels,
waarop zij naar eigen inzicht bouwen. Uitbreidingen van dit kaliber
zorgen voor een goede dienstverlening aan klanten, waardoor koopkracht aan de vestigingen gebonden wordt.

FloraHolland kleurt oranje
Aalsmeer - Bij FloraHolland is goed
te merken dat het Europees Kampioenschap (EK) voetbal voor de deur
staat. In de afgelopen tijd is de kleur
oranje steeds meer de boventoon
gaan voeren op de diverse vestigingen van FloraHolland. In toenemende mate worden bloemen en planten aangevoerd die specifiek op het
EK gericht zijn: door hun kleur of
omdat er een voetbalaccent aan het
product of de verpakking is toegevoegd. Veel oranje bloemen, planten en producten met toegevoegde
waarde zijn op de diverse vestigingen te zien in speciale EK-productpresentaties. In de ontvangstruimte

bij tribune E/F organiseert vestiging
Aalsmeer vanaf 2 juni een uitgebreide EK-presentatie met oranje snijbloemen, waaronder gerbera, chrysant, anthurium en strelitzia. Deze producten zijn normaal gesproken al blikvangers in het voorjaar,
maar in de kleur oranje horen ze de
komende weken zeker thuis in de
vaas. Ook kwekers die aanvoeren in
Aalsmeer laten zich niet onbetuigd.
De firma Zuurbier deelde op de rozentribune in Aalsmeer honderden
oranje polo’s uit aan inkopers. In de
vitrine van de plantentribune laat
aanvoerder KP Holland een selectie
oranje planten zien.
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Familiedag RKAV groot succes!

IJzersterk cirkelspel van Patrick Koster.
Foto: Monique de Haas, www.mdh-photo-design.nl.

5 Jongens FIQAS Nederlands
kampioen met afdelingsselectie
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei
werd er voor de oudste jeugd het
Nederlands kampioenschap afdelingsselecties gespeeld in Sporthallen Zuid te Amsterdam. Vijf handballers van FIQAS Aalsmeer, Remco
van Dam, Rick Koolen, Thomas van
der Vlugt, Kevin Hooijman en Patrick
Koster, kwamen uit voor de selectie
Midden Nederland. Men speelde in
poule A achtereenvolgens tegen de
selecties van Noord Holland Noord,
Noord en Brabant. De wedstrijd tegen Noord Holland Noord werd een
dikke overwinning (31-9) terwijl het
tegen de selectie Noord wat moeizamer ging: 29-24. De laatste poulewedstrijd werd er gespeeld tegen de
selectie van Brabant die tot dan toe
ook de beide wedstrijden overtuigend had gewonnen. Het werd voor
Midden Nederland echter, op onverklaarbare wijze, een forse teleurstelling. De selectie ging hard onderuit
met 25-14. Uiteindelijk werden ze
tweede in de poule, maar daarmee
was toch de kruisfinale bereikt. Deze moest echter wel gespeeld worden tegen de gedoodverfde favoriet, afdeling Limburg, waarvan vele spelers buiten de afdelingsselectie ook nog uitkomen in de ‘Talents’, een nationale jeugdselectie.
De jongens van Midden Nederland
namen echter van meet af aan het
heft in handen en wisten een voorsprong te bereiken van vijf doelpunten. Lange tijd kon dit verschil gehandhaafd blijven, maar naarmate
het einde van de wedstrijd naderde,
slonk de voorsprong. De Limburgers kregen met nog zo’n 5 seconden te spelen een vrije worp, maar
die ging net naast het doel! Dolle
vreugde maakte zich meester van
de winnaars, terwijl de verliezers uitgeteld en gebroken op de vloer lagen. Voor de toeschouwers was de
wedstrijd een waar spektakel met
een uitzonderlijk hoog spelniveau.
De finale was bereikt en deze zou
wederom tegen de afdelingsselectie
van Brabant gespeeld moeten worden, want zij hadden na strafworpen gewonnen van de afdelingsselectie Den Haag.
Ongrijpbaar
De finale zou ook een boeiend
schouwspel worden. De selectie van
Midden Nederland wist de gehele eerste helft een voorsprong vast

te houden van één doelpunt. Men
hield elkaar volledig in evenwicht
door om en om te scoren terwijl men
in de poulewedstrijd nog dik verloren had. Absoluut waren er hoofdrollen weggelegd voor de Aalsmeerse jongens. Kevin Hooijman wist belangrijke treffers voor zijn team te
noteren vanuit de rechteropbouwpositie waar de sterke Aalsmeerder een ware kwelgeest was voor
zijn opponent. Remco van Dam
deed datzelfde vanuit de linkeropbouwpositie. De technische opbouwer was soms ongrijpbaar en wist
ook zijn doelpunten mee te pikken,
daarbij was de jonge Aalsmeerder
van onschatbare waarde in de verdediging. Patrick Koster vertoonde
ook uitstekend spel aan de cirkel.
Technisch perfect zorgde hij ervoor
dat de verdediging van Brabant zijn
handen vol had aan de sterke cirkelspeler van Aalsmeer die bovendien koelbloedig alle strafworpen
wist te benutten. In de tweede helft
werd het ‘stuivertje wisselen’: Brabant wist een korte periode de leiding met één doelpunt over te nemen van Midden Nederland. Maar
tussen de 15e en 20e minuut wist
Midden Nederland weer een voorsprong te krijgen en bouwde die
uit naar drie doelpunten. Dat was
uiteindelijk voldoende om de overwinning (24-23) en het kampioenschap binnen te halen. De selectie
ging volledig uit de bol na het behalen van deze titel want het was
toch in de underdog positie begonnen aan het toernooi. Limburg en
de Haagse selecties werden getipt
als kampioen, maar het was Midden
Nederland dat er met de titel vandoor ging.
Ervaring
Bij de meisjes oudste jeugd deden
ook twee Aalsmeerse talenten mee:
Sharelle Maarse en Lisa Enthoven.
Ook zij bereikten met de selectie
van Midden Nederland de finale,
maar moesten met 23-18 hun meerdere erkennen in de selectie van
Den Haag. Jammer, maar ook zij zijn
na het Nederlands Kampioenschap
afdelingsselecties weer een belangrijke ervaring rijker en dat is mooi
meegenomen op weg naar hun verdere ontwikkeling als toekomstige
belangrijke speelsters voor FIQAS
Aalsmeer.

Sharelle Maarse net geen kampioen.
Foto: Monique de Haas, www.mdh-photo-design.nl.

een beetje af liet weten eindigde
de wedstrijd toch nog in een gelijk
spel, 3-3. Na alle sportieve bezigheden was het tijd voor de barbecue
met tussendoor de nodige huldigingen en bedankwoorden. Als eerste
werd de uitslag bekend gemaakt
van het speler van het jaar klassement. Uit het eerste elftal is gekozen
voor Arno Schrama, op twee Barry
Spring in ’t Veld en drie Alexander
Goes. Uit het tweede elftal is gekozcen voor Patrick Dijkstra, op twee
Tom Schrama en op drie Michel van
der Schraaff. Patrick v/d Dool werd
bedankt voor zijn bewezen diensten
als wedstrijdsecretaris. Piet Koningen werd een hart onder de riem
gestoken,omdat hij zijn imposante voetbalcarrière helaas door een
zware blessure heeft moeten beëindigen. En tot slot werd het feestvarken Ton nog even in het zonnetje gezet en greep hij de mogelijkheid aan iedereen te bedanken voor
de afgelopen 50 jaar. De afsluitende feestavond die volgde was wat je
kunt noemen de overtreffende trap
van gezellig. Onder leiding van Kees
Markman en met een gast optreden van Jopie Vogelvang, de koningin van de Tiroler zang, kwam jong
en oud de dansvloer op om deze pas
aan het einde van het feest weer te
verlaten. RKAV kan dus spreken
van een zeer geslaagde familiedag
en hoopt iedereen volgend seizoen
weer terug te zien op het vernieuwde sportcomplex!

De winnaars van het speler van het jaar klassement. Van links naar rechts:
Patrick Dijkstra, Arno Schrama, Michel v.d. Schraaff, Alexander Goes, Tom
Schrama. Op de foto ontbreekt Barry Spring t veld.

Dorpentocht levert 6500
euro voor No Kidding op
Aalsmeer - De 2.200 deelnemers
aan de 31e versie van de Dorpentocht hebben een geweldige dag
achter de rug. Het weer was perfect om te fietsen; niet te warm, niet
te koud, zonnetje in de middag, bijna geen regen en geen wind. Veel
deelnemers kozen voor de 55 kilometer afstand en een almaar groeiende groep mensen koos voor de
35 km afstand. De fietstochten gingen dit jaar door de Middenpolder
in Amstelveen die weinigen kennen.
Via het pittoreske Ouderkerk aan
de Amstel naar het hart van voetbalminnend Nederland, de Amsterdam Are-na. Van daar ging de tocht
door het al evenmin weinig bekende
Amsterdam Zuid Oost en langs de
Gaasperplas met veel groen en water om vervolgens uit te komen bij
het wellicht mooiste stuk van de 55
kilometer afstand, het Gein. Bij het
horen hiervan hadden veel fietsers
van de 35 kilometer afstand spijt van
hun keuze voor de korte afstand.
Door Abcoude en via het riviertje
Winkel naar het piepkleine Stokkelaarsbrug waar de fietsers van 35 kilometer afstand weer op de hoofdroute aansloten. Via Botshol, de Waver naar Uithoorn en langs de Amstel naar Bovenkerk. Vandaar door
de nieuwbouwwijken van Amstelveen naar het Amsterdamse Bos om
uit te komen op de bekende hoofdpost van De Dorpentocht. De beide
afstanden moesten met een routebeschrijving worden gefietst, maar
waren gelijk-tijdig bijna geheel ‘uitgepijld’ met de bordjes met het bekende Dorpentochtlogo. De organisa-tie had zelfs op grote kruisingen
waarschuwingsborden voor het autoverkeer geplaatst: “Pas op, fietstocht”. Mede hierdoor zijn er geen
ongelukken gebeurd. Er waren wel
een paar lekke banden, maar die

moest de ongelukkige zelf plakken. Enkelen hadden geluk bij een
ongeluk en werden geholpen door
de mensen van de ‘bezemwagens’
die de gehele dag de fietsers begeleidden. Om de circa zes kilometer was er een start- en/of controlepost, waar men als bewijs van deelname een stempel met een letter
ontving. Alle tien de letters op een
rij vorm-den het woord van de dag
‘Respectvol’ (55 km) of ‘Respect’ (35
km). Een volle stempelkaart gaf na
afloop bij inlevering recht op het
bekende erelint. Alle posten waren
buitengewoon vrolijk aangekleed
met borden en wimpels en de oranje vlaggen met het logo van de Dorpen-tocht. Daarmee zijn de stempelposten nog herkenbaarder geworden. Op meerdere plaatsen konden de deelnemers eten of drinken
kopen of gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Maar veel fietsers hebben de schoonheid van het
gebied benut en hebben langs de
kant van de weg gepicknickt. Dat
gaf voor de fotografen schitterende
beelden. www.dorpentocht.nl.
Het Goede Doel van dit jaar was No
Kidding, het landelijke netwerk tegen kindermishande-ling. In Nederland worden per jaar 80.000 kinderen mishandeld. Iedere week overlijdt er een kind aan de gevolgen
van dit geweld. No Kidding werkt
om alle Nederlanders hiervan bewust te maken. Op zondagavond,
direct na de fietstocht, kon voorzitter Marco de Knegt van de Dorpentocht in aanwezigheid en onder luid
applaus van alle vrijwilligers een bedrag van 6.500 euro overhandigen
aan de aanwezige vertegenwoordigers van No Kidding, die deze gift
met gepaste dankbaarheid aanvaarden. De volgende, 32e, dorpentocht
is op zondag 7 juni 2009.

Sportvereniging Omnia 2000

Feestelijke onderlinge
wedstrijden gymnastiek
Aalsmeer - Op zaterdag 31 mei is
in de Proosdijhal de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van SV Omnia 2000, productgroep gymnastiek gehouden. In de zonnig versierde sporthal werd in alle leeftijdscategorieën gestreden om de hoogste eer.
Het werd een leuke en natuurlijk
ook een heel spannende wedstrijd
waarvoor alle opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, buren en andere kennissen waren gekomen. In de ochtend waren de meisjes uit de groepen 5, 6, 7, 8 en middelbare school
aan de beurt. Na de wedstrijden
was het de beurt aan de allerkleinste gymnasten. In clownskleding
wisten zij het plubliek te boeien
door klauterend, springend en hangend aan de touwen, zich door de
sporthal voor te bewegen. Voordat
de prijsuitreiking zou plaatsvinden
werd door de voorzitter van SV Omnia 2000, Maarten Weijers, trainster,
Rosé Goemaat, bedankt voor 26 jaar
training en leiding geven. In 1982
begonnen bij Gymnastiekvereniging
Kudelstaart (GVK) en na de fusie
behorende bij de leiding binnen SV
Omnia 2000. Rosé zal ingaande het
seizoen 2008-2009 stoppen met lesgeven bij SV Omnia 2000. Als dank
kreeg zij een herinneringsboek gemaakt door de diverse collega’s van
de afgelopen 26 jaar. In haar dankwoord bedankte zij diverse personen door hen uit te nodigen voor
een spel.
Onder grote hilariteit werd dit gespeeld. Bij de meisjes groep 5 is
Celine Mönnich op één geëindigd,
Eldrid Weij op twee en Britt de Lange
op drie. In groep 6 is de hoogste podiumplaats voor Deborah Keessen,
twee Emma Lenting en drie Romy
Rellum. In groep 7 bleek Romy van
de Bergen de beste, op twee Marlies Kok en op drie Bregje de Boer.
In groep 8 behaalde Naomi Visser
goud en Jasmijn Pannekoek zilver.
In de groep MO is de hoogste eer

behaald door Nicole Ralten, op twee
Nikki de Veij. ‘s Middags was het de
beurt de meisjes groepen 3 en 4 en
alle jongensgroepen. Ook hier was
het een lust voor het oog om deze
groepen aan het werk te zien. Na de
laatste ronde van deze dag werd er
door de turngroep Meer-en Amstelland onder leiding van Frank en Irene Beijnvoort en de groep van Anneke Nap, een demonstratie gegeven van wedstrijdturnsters.
De uitslag van de meisjes groep 3:
Op één Iris Engel, twee Leoni Helling en drie Tess Piet. In groep vier is
Lianne Bouwmeester op één geëindigd, op twee Elian Kok en de bronzen medaille was voor Anne Wessels. Bij de groepen jongens 3-4 is
goud behaald door Daan Ruder, op
twee is Don Gommans geëindigd.
Bij de jongens groep 5-6-7-8 is de
hoogste eer behaald door Jordy Pijper en zilver is overhandigd aan
Lars Stieva. Voor meer foto’s van deze dag en informatie over SV Omnia
2000 zie: www.svomnia.nl

Jan winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is
het klaverjassen gewonnen door
Jan Weij met 5483 punten, gevolgd
door Willem Buskermolen met 5363
punten.
Op de derde plaats is Cobie van der
Meer geëindigd met 5187 punten
en vierde was Piet van As met 5065
punten. Bij het jokeren is Bets Teunen de winnares geworden met 21
punten, op de tweede plaats is Annie Spring in ’t Veld geëindigd met
63 punten.

Ton van de Zwaan wordt van het veld gedragen door zijn zoons
Patrick en Stefan.

Afscheidswedstrijd Ton van
der Zwaan trekt veel bekijks

P.V. de Telegraaf

Van Vliet duif weer snel
Aalsmeer - Afgelopen weekend is
de wedvlucht Moulincourt gevolgen.
In totaal namen 239 duiven deel aan
deze vlucht. De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. Comb. v. Ackooy. 3. V.
Leeuwen/v. Grieken. 4. J. Vijfhuizen.
5. D. Baars. 6. Th. v.d. Wie. 7. A. v.d.
Wie. 8. A.W. Kok. 9. Comb. Wiersma

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 31
mei stond de jaarlijks terugkerende familiedag op het sportpark van
RKAV op het programma. Door het
prachtige weer was het volop genieten voor de vele deelnemers aan
de fietspuzzeltocht en natuurlijk het
sixen-voetbaltoernooi. De puzzeltocht, die de fanatieke fietsers langs
de vele mooie pittoreske plekjes in
Aalsmeer en omgeving leidde, werd
uiteindelijk gewonnen door Paul en
Betty Spring t Veld en Wim en Mieke Ammerlaan. Voor het sixen-toernooi hadden zich zestien deelnemende teams gemeld. Er werd op
een zeer sportieve manier om de
eerste plaats gestreden. Grote favoriet en winnaar van vorig jaar “Team
Levarht” kwam dit jaar niet verder
dan de poule wedstrijden. De uiteindelijke finale ging tussen “Kannetje 1” en “Echt niks”, laatstgenoemde won na een zinderende penalty
reeks de beker.
Om half 5 startte de afscheidswedstrijd voor Ton van de Zwaan. Hij is
dit jaar 50 jaar lid van RKAV en stopt
met voetballen. De volledige selectie van de jaren 70/80 voetbalde tegen een mix van RKAV 4 en RKAV
6, de elftallen waar Ton de afgelopen jaren nog actief in was en waar
zijn twee zoons ook in voetballen.
Het was werkelijk uniek om te zien
hoe de oude garde het balletje nog
rond liet gaan en zelfs nog drie keer
het net wisten te vinden. Omdat de
conditie het na al die jaren toch

en zn. 10. J. v. Duren. 11. J. v. Dijk.
12. G. v.d. Bergen.
Ook is een wedvlucht in Bergerac
gevolgen. Het aantal deelnemende
duiven was 50 stuks. De uitslag:
1. J. v. Dijk. 2. P. v.d. Meyden. 3. H.
Spaargaren. 4. J. Kluinhaar en dr. 5.
J. v. Ackooy.

Aalsmeer - Het was een stukje lopen, het eerste veld van RKAV
wordt namelijk onder handen genomen, maar een wandeling naar
veld 2 had menig aanhanger van de
voetbalvereniging over voor de speciale wedstrijd die zaterdag 31 mei
gespeeld werd. Ton van der Zwaan
stopt na vijftig jaar met voetballen
en dit is natuurlijk een waardig afscheid waard. Als negen jarige begon Van der Zwaan zijn lange voetbalcarrière. En hij had talent, op

z’n zestiende mocht hij al regelmatig met de mannen van het eerste
mee voetballen. Hij bleef in het eerst
elftal tot z’n 33e jaar. Toen deed hij
een stapje terug naar lagere elftallen, maar fanatiek is hij gebleven
tot zaterdag. Met een groot aantal
andere oud-gedienden van RKAV
ging Ton nog één keer het veld op.
Het publiek genoot voor de laatste
keer van het spel van wellicht wel de
beste voetballer die RKAV ooit heeft
voortgebracht!
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Acht toptiennoteringen
voor atletiekjeugd AVA

AV Aalsmeer vierde in Zes
Uur vanHaarlemmermeer

Aalsmeer - Zaterdag 24 mei is in
Uithoorn bij buurvereniging AKU de
tweede wedstrijd van de pupillencompetitie gehouden. Ook een flink
aantal pupillen van AV Aalsmeer
waren bij deze wedstrijd aanwezig
en er konden enkele mooie prestaties genoteerd worden. Bij de jongste meisjes, pupillen C, werd Julia
van Ee tweede op de meerkamp, debutante Famke Gerritsen zesde en
Dominique Lakerveld twaalfde. Opvallend hierbij was de overwinning
voor Julia bij het balwerpen met
16.65 meter. Ook liepen deze meiden de 600 meter. Julia werd tweede (2.25.0), Famke derde (2.32.0)
en Dominique tiende (2.42.7). Bij
de meisjes B eveneens een aantal mooie ereplaatsen. Kim Nanninga werd derde, Merel van Zanten
vierde en debutante Eline van Veen
veertiende. Daarna moesten deze
dames ook nog eens een 1000 meter lopen en niet zonder succes. Kim
werd tweede (4.14.1) Merel achtste
(4.27.6) en Eline derde (4.17.5). Bij de
meisjes pupillen A1 moest Kim Okkerse het dit keer doen met een negende plaats met mooie prestaties
bij het balwerpen (19.07 meter) en

Trots toont de C1 de beker! Foto Don Ran.

Aalsmeer - Het estafette-team van
AV Aalsmeer Florimex is zaterdag
tijdens de Zes Uur van de Haarlemmermeer op de 4e plaats geëindigd.
Na de glorieuze winst van dit evenement in 2003 en een 3e plaats in
2004, gunde running captain Dik
van der Stelt dit keer ook andere
teams kans op een ereplaats. Daarom selecteerde hij voor zijn team nu
vooral op basis van teamgeest en
clubgevoel. Vandaar dat naast Dik
zelf, Gerard Albers, Winfried Falk,
René Spitteler en Marjan van Ginkel op het Paswerkterrein in Cruquius aan de start verschenen om samen zoveel mogelijk kilometers af
te leggen.
De broodnodige nummer zes van
het team moest echter wegens een
blessure verstek laten gaan, waardoor op het laatste moment een beroep moest worden gedaan op een
reserveloper van een bevriende
loopgroep. Qua gezelligheid paste
deze ‘geleasde loper’ uitstekend in
het AVA-team, qua snelheid was het
helaas ietsje minder waardoor ieder rondje van 1.620 meter een dikke minuut verloren werd. Na zes uur
hadden de AVA estafette-lopers om
de beurt ieder negen keer een ronde

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Het AVA Florimex team met mascotte Ayleen na afloop van de Zes Uur van
de Haarlemmerrmeer.

de 60 meter (9.6 seconde).
Bij de jongens pupillen B deed Nick
Ramdjanamsingh het weer erg goed.
Op de meerkamp werd hij negende
en ook zijn 1000 meter was prima.
Een zevende plaats in een mooie tijd
van 4.12.8 minuten. In dezelfde klasse deed Xander van Santen voor het
eerst mee en kwam tot een twintigste plaats. Ook liep hij een mooie
1000 meter in 4.34.3 minuten. Bij de
jongens pupillen A2 was er op de
meerkamp een vijftiende plaats voor
Maxim Vennegoor. Ook hij liep een
1000 meter en kwam tot een keurige 4.56.2 minuten.
Het zusje van Kim, Julia Okkerse
kwam bij de mini’s tot een prima
vijfde plaats en bij de jongens mini’s
deed Wessel Heil het zelfs nog ietsje
beter met een vierde plaats.
Wessel won ook nog eens de 600
meter in 2.22.6 minuten. Een prima
debuut dus!
Bij internationale wedstrijden in
Duffel (België) liep B junior Jordi
Baars een goede 1.500 meter. Helaas bleef hij net een paar tienden
boven zijn persoonlijk record. Toch
kon hij met een tijd van 4.15.40 best
tevreden zijn.

C1 FIQAS bekerwinnaar!

Een trots VZOD F2 is kampioen veld 2008. Van links naar rechts: coach Wouter Vermeulen, Gina Koningen, Olaf Offerman, Thijs Scheper, Esther Dol, Vera
Visser en coach Mirjam van Soest-Poortvliet.

En er gaan er meer volgen...

Eerste kampioenschappen voor
VZOD-teams zijn binnen!
Kudelstaart - Het was een weekend vol spanning bij VZOD. De club
is zwanger van de kampioenschappen en deze zaterdag zou meer duidelijk worden hoeveel van de acht
kandidaten het vol zouden houden.
Het rijtje begint bij de F3 die al kampioen is, maar dat komende zaterdag thuis wil vieren. De F2 heeft zaterdag tegen Atlantis met 0-4 gewonnen en is daarmee de tweede
kampioen. Dit feestje werd in de
kantine uitbundig gevierd met bloemen, taart en medailles. De F1 heeft
bij koploper Top een gevoelige nederlaag geleden en is nu afhankelijk van deze tegenstander. Alleen
als Top verliest en VZOD F1 wint zijn
ze nog samen kampioen. Datzelfde geldt voor de D2. Volgende in het
rijtje is de D1. Zij hebben van KIOS
gewonnen en spelen zaterdag een

heuse kampioenswedstrijd tegen
de mede koploper Tempo. VZOD C1
moest in Hoorn de punten pakken,
maar faalde. Hierdoor kunnen ze
volgende week alleen nog bij winst
tegen concurrent Swift samen met
hen de medailles omhangen. Dat
geldt niet meer voor de B1. De directe concurrent voor de titel, Rapid
Kleinhout, wist, ondanks een achterstand van 5-1 in de eerste helft,
de eindstand op 8-8 te brengen en
daarmee de B1 de kampioenskansen te ontnemen. Blijven nog over
VZOD 4 en VZOD 1. Het vierde
moest toestaan dat Pernix de punten pakte en er zo voor zorgde dat er
drie kandidaten voor het kampioenschap zijn. Zaterdag dus een thriller
thuis tegen SDO. VZOD weet hoe je
het einde van het seizoen spannend
moet maken!

Aalsmeer - In navolging van de
grote mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben de jongens van de C1 afgelopen zondag de regionale handbalbeker gewonnen! De tegenstander
was Fulmen Fidelitas uit Amersfoort,
dat ongeslagen kampioen werd
in hun poule. Een eerdere vriendschappelijke wedstrijd tegen deze
ploeg was geëindigd in een nipte
overwinning voor de jongens van de
C1 van FIQAS Aalsmeer.
De spelers van beide ploegen kwamen als vedettes met volgspots en
opzwepende muziek stuk voor stuk
het veld op. De tribune was goed
gevuld met familie en vrienden, dus
niets stond een sportieve spannende strijd meer in de weg! Als klap
op de vuurpijl werd door een speaker, net als bij eredivisie wedstrijden, bij iedere score de naam van
de scorende speler omgeroepen.
Beide ploegen hadden na het eerste fluitsignaal duidelijk wat hinder
van de spanning. De eerste minuten werd er niet gescoord, tot dat de
jongens uit Aalsmeer de ban braken. Kennelijk maakte dat ook goede dingen bij Fulmen Fidelitas los,
want een paar minuten later stonden zij met 1-3 voor. Alle drie de
doelpunten gescoord door een en
dezelfde speler! De verdediging van
C1 van FIQAS Aalsmeer had duidelijk moeite om deze nummer 9 van
Fulmen Fidelitas af te stoppen. Toch
werd snel duidelijk dat het collectief van FIQAS Aalsmeer evenwichtiger was dan de uitblinkende eenling bij Fulmen Fidelitas, dat bovendien gekomen was zonder wisselspelers. Het effect van de opgedane,
vooral verdedigende, ervaring van
het toernooi in Duitsland kwam lopende de wedstrijd steeds meer terug. De jongens kregen het publiek
met een aantal prachtige steekballen in de aanval zelfs een paar keren luidkeels op de banken!

Met drie doelpunten verschil in
het voordeel van de C1 van FIQAS
Aalsmeer gingen de teams voor de
rust naar de kleedkamer.
Na de pauze kende de wedstrijd
eenzelfde beeld. Fulmen Fidelitas
leunde te zwaar op de nummer 9,
die overigens een groot compliment
verdient voor zijn trefzekerheid!
Vooral tegen het einde van de wedstrijd toen de vermoeidheid een rol
ging spelen, werden door de C1 FIQAS Aalsmeer een aantal prachtige
break-outs gespeeld. Daarmee werd
vijf minuten voor tijd het verschil uitgebouwd naar zes doelpunten en
de overwinning nagenoeg zeker gesteld. De winst lag voor het oprapen!
En dat deden ze ook. Onder luid applaus en gejuich klonk bij een 1812 stand het eindsignaal. De C1 van
FIQAS Aalsmeer is bekerwinnaar!!
Wat een prestatie. Nog niet eerder
kwam het in de historie van FIQAS
Aalsmeer voor dat zowel de Heren 1
als een jeugdteam in hetzelfde seizoen bekerwinnaar waren. Uniek!
De jongens bedanken allen die het
spektakel in de Bloemhof mogelijk
hebben gemaakt en natuurlijk De
Gooijer International voor de heerlijke frites in de kantine.
Jongens C1 naar NK zaal
Aanstaande zondag 8 juni doen de
jongens C1 van FIQAS Aalsmeer
mee aan het NK zaalhandbal in de
Stadssporthal in Tilburg. Er wordt
gespeeld in twee poules van vier
teams en de Aalsmeerse jongens
zitten in een poule met Fulmen Fidelitas uit Amersfoort (waar afgelopen zondag van werd gewonnen
in de bekerfinale), Gemini uit Voerendaal en DESK uit Kaatsheuvel.
De eerste wedstrijd is om 11.05 uur,
de tweede om 11.55 uur en de derde om 13.35 uur en afhankelijk van
de prestaties volgt daarna tenminste nog één wedstrijd.

Versterking gezocht!

Sponsor voor B1 RKDES
Kudelstaart - De firma HuurEenBox, gevestigd op het Loogman terrein aan het eind van de Aalsmeerderweg, draagt de handbalsport een
warm hart toe. Naast tassensponsor te zijn van de heren 1 en dames 1 heeft de directie van HuurEenBox ook besloten om de B-jeugd
van Rkdes te sponsoren. Het afgelopen jaar is het B1 team onverslagen kampioen geworden en is gepromoveerd naar de eerste klasse.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn - Zaterdag jl. waren er
weer judoexamens bij Judoschool
Blaauw. Er hadden zich dit keer 28
kandidaten opgegeven. De zaal werd
bevolkt door ouders, opa’s, oma’s en
andere belangstellenden die de verrichtingen wilden gadeslaan. De judoka’s lieten aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij het afgelopen seizoen geleerd hadden
aan beenworpen, schouder en armworpen. Ook op de grond moest het
nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen en
houdgrepen. De examencommisie,
bestaande uit David Siebeler, Nol
van Rijnsoever, Ronald Oussoren,
Ruud Koolmoes, Thomas van Emden en Edwin Blaauw, was van mening dat het judo op een goed peil
lag. Na ongeveer twee uur konden
de diploma’s uitgereikt worden.
De Gele slip, 6e Kyu is behaald door:
Dana Waterham, Denise Roelof-

sma, Finn Meeder, Josja van Hal,
Koen van ‘t Hull, Lina Kruijswijk,
Nick Dorlandt en Thorsten Lohuis.
De Gele band, 5e Kyu door: Jonne
Schreuder, Judith Coevorden, Kenza El Ahmadi, Luke Kuijlenburg,
Marije Soppe, Martijn ten Veldhuis,
Max de Best, Mila van Coevorden,
Stefan Pijpers, Stefan Roelofsma en
Wibo Petersson, De Oranje slip, 5e
Kyu door: Sergio Drenth, Ruben de
Jong, Bart Vermeij en Stan van den
Berg. De Oranje band, 4e Kyu door:
Elmer Petersson, Iris Blaauw en Raoul Meijer.
En de blauwe band, 2e Kyu door:
Daan Voskamp en Thias Kodde.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo
kunt u contact opnemen met Judoschool Blaauw onder telefoonnummer 0297–569865, e-mail info@judoschoolblaauw.nl of via www.judoschoolblaauw.nl.

op vol tempo gelopen. Aanvankelijk
ging dat gretig en soepel, maar met
het verstrijken van de uren werden
de Aalsmeerse spieren strammer en
werd het dus steeds zwaarder. Desondanks was het verval per ronde
bijna verwaarloosbaar en werd inclusief de ‘geleasde loper’ toch nog
ruim 86 kilometer afgelegd bij een
gemiddelde snelheid van 4 minuten
en 10 seconden. Zodoende werd
door AVA Florimex zowaar nog een
vierde plaats in een klassement van
veertien teams bereikt, slechts 3,5
kilometer achter het tweede team
van AV Haarlemmermeer die met
89,9 km brons pakten. AV Haarlemmermeer 1 won met een afstand van
net boven de 100 kilometer (101.771
meter). Dit snelle zestal had maar
102 meter voorsprong op de nummer twee, de junioren sprintploeg
genaamd MILA Running Team. Bij
de bijna zestig sololopers voerden
onze zuiderburen de boventoon.
Winnaar werd een zeer sterk lopende Gert Mertens uit België die na
ruim 49 ronden 79,8 kilometer had
afgelegd. Dat is een gemiddelde
snelheid van 13,3 kilometer per uur
en dat gedurende 6 uur, een fantastische prestatie.

Omnia organiseert NK Ritmische
Gymnastiek in Bloemhof
Aalsmeer - Het Nederlands Kampioenschap Ritmische Gymnastiek
wordt op 14 en 15 juni aanstaande gehouden in sporthal De Bloemhof. Het evenement wordt het voor
de tweede keer georganiseerd door
de productgroep Ritmische Gymnastiek van SV Omnia 2000. Door
na twee goede voorwedstrijden
ook nog eens goed te eindigen op
de plaatsingswedstrijd wisten zich
voor het NK individueel bij het B niveau Maike de Groot (1B sr.), Sanne
Brouwer en Ilona Kok (1B) te plaatsen. Bij categorie 4 heeft Britt Wagenaar zich weten te plaatsen. Onlangs nog wisten ook Marit Harte
en Daniëlle Bubberman, beide categorie 2A, zich te plaatsen voor het
NK. Melissa Lagerburg en Britt Wagenaar hebben zich ook geplaatst
en mogen met touw hun duo-oefening laten zien. Dit seizoen heeft
SV Omnia 2000 met twee groepen
meegedaan aan de voorwedstrij-

den. Eén van deze groepen heeft
zich geplaatst voor het NK groepen.
Ilse Huiskens, Danielle Bubberman,
Dominique Ramp, Lotte Brouwer en
Lisanne van den Nouland zullen een
groepsoefening met knotsen en een
groepsoefening met hoepels en ballen laten zien. Het definitieve programma is nog niet helemaal bekend. Naar verwachting zullen de
wedstrijden op beide dagen om ongeveer 9.00 beginnen. Uiteraard
bent u beide dagen van harte welkom in Sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg 187. De toegang is 3,50
euro voor volwassenen en 2,50 euro
voor jeugd tot en met 12 jaar. Op het
NK Ritmische Gymnastiek staat de
top van Nederland, maar natuurlijk
heeft SV Omnia 2000 ook recreatieve uren. Meer informatie hierover is
te vinden op de website www.svomnia.nl Voor telefonisch contact is
Monique Rommerts bereikbaar op
0297-321553.

HuurEenBox heeft voor deze kampioenen nieuwe sweaters gekocht!
Ben jij een meisje van 13,14 of 15?
Rkdes is ook nog op zoek naar een
paar meiden die de b-jeugd wil komen versterken. Ervaring is leuk,
maar niet noodzakelijk. Kom eens
geheel vrijblijvend trainen. De training is op woendagavond, op het
Rkdes terrein aan de Wim Kandreef
3, begint om 19.00 uur en eindigt om
20.30 uur.

Collecte Handicap.nl
Aalsmeer - Handicap/nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Zij verzorgt
ieder jaar de landelijke collecte ten
behoeve van mensen met een lichamelijke beperking enof chronische ziekte. Deze week, tot en met
7 juni, vindt de collecte weer plaats.
De bijna twee miljoen mensen met
een handicap in Nederland hebben
recht op een leven als ieder ander.
Maar dit wordt hen vaak bemoeilijkt omdat zij uit een klein inkomen,
ten behoeve van hun handicap, buitengewone kosten moeten maken
die door geen enkele instantie of regeling worden vergoed. De Ango is
de grootste (17.500 leden) Nederlandse organisatie van, voor en door
mensen met een functiebeperking

of een chronische ziekte. Voor het
uitvoeren van activiteiten is de organsatie afhankelijk van contributies van leden, giften en de jaarlijkse
nationale collectte. Nu de overheid
zich meer en meer terugtrekt, krijgen steeds meer mensen met een
ziekte of handicap financiële problemen. Vanuit de opbrengst van de
collecte helpt het Ango Fonds bijvoorbeeld door de aanschaf van een
elektrisch hoog-laag bed of een
aangepast vervoermiddel. Het Ango Fonds geeft individuele financiële hulp aan mensen met een handicap, hiervoor hoeft men geen lid te
zijn. De Ango geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden.
Ango maak9t) beter leven mogelijk!
Voor meer informatie, bezoek de
website wwww.ango.nl.

