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Weer veel bedrijven en winkels gedupeerd

Aalsmeer stroomstoringgemeente op nummer 1?
Aalsmeer - Is er één gemeente in
Nederland waar meer stroomstoringen zijn als in Aalsmeer? Langzamerhand beginnen met name de
winkels en bedrijven op industrieterrein Hornmeer zich dit af te vragen. Het is enkele maanden goed
gegaan wat grote storingen betreft, maar regelmatig zijn er korte
onderbrekingen van enkele secondes en minuten. “Licht uit, adem in,
niet weer, oh, gelukkig, weer aan.”
Afgelopen vrijdag 29 mei was het
weer eens groots raak. Halverwege de middag sprong apparatuur
op zwart, ging verlichting uit, zetten
airco’s hun koeling uit. Kortom: Het
werd stil in de stroom. Net geen vier
uur heeft de storing geduurd, een
vergoeding blijft dus waarschijnlijk
uit. Echter om deze luttele schade-

loosheidsstelling gaat het natuurlijk niet. Bedrijven en winkels lopen
gelijk schade op. Noodverlichting
biedt hulp, maar niet meer dan dat
zicht gehouden wordt. Apparatuur
raakt ontregeld en dit kost manuren
om alle systemen weer up-to-date
te maken. Natuurlijk was ook de
Nieuwe Meerbode, als één van de
ondernemingen op het industrieterrein, ook de sigaar. Apparatuur van
slag en mailboxen die vol lopen omdat ‘spam’ vrij toegang heeft.
Extra werk
Het heeft enkele uren gekost om
deze zoveelste stroomstoring het
hoofd te bieden. Het extra werk tijdens het pinksterweekend had nog
een zuur nastaartje. In de nacht van
maandag 1 op dinsdag 2 juni volgde
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weer een korte stroomstoring, nu in
grote delen van Aalsmeer. De korte
onderbreking wist wekkers op knipperen te krijgen en computersystemen opnieuw in de war te brengen.
Opnieuw moesten bedrijven in actie komen om de ‘boel’ te herstellen.
De Nieuwe Meerbode is natuurlijk
niet de enige gedupeerde, maar is
het vast als menig ander spuugzat.
De krant wil betrouwbare stroom
en gezien de vele storingen lijkt
de vraag wat de oorzaak was minder belangrijk dan hoe Aalsmeer af
kan komen van deze stroomcrisis.
Een gemeentelijke aanpak nodig?
Het wordt eigenlijk wel eens tijd dat
de bestuurders hun verantwoording
nemen, aan de bel trekken en eisen
dat Aalsmeer (ook) voorzien wordt
van betrouwbare stroom!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

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

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Veel bekijks bij brand in
woning in Ophelialaan
Aalsmeer - Zondag 31 mei rond 4
uur in de middag is brand uitgebroken in een woning aan de Ophelialaan. Buurtbewoners zagen rook
onder een dakraam vandaan komen en alarmeerden de brandweer.
Bij aankomst moest de brandweer
de deur forceren. Er werd gebruikt
gemaakt van het zgn. bonkie, maar
dit lukte niet. Met de kettingzaag
is het vervolgens wel gelukt. Daarna stuurde de bevelvoerder van de
eerste wagen twee brandweermannen naar binnen met een hogedruk
spuit. Kort erna ging de tweede hogedruk naar binnen. Ook de Ladderwagen van Amstelveen werd opgeroepen, omdat er mogenlijk brand in
het dak zat.
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Het duurde lang voordat de brand
was geblust, omdat er geen zuurstof bij mocht komen. De bluswerkzaamheden trokken overigens veel
bekijks. Het is brandweer uiteindelijk gelukt om de brand meester te
worden.

Spaanse temperaturen bij
Hollands Weekaatje
Aalsmeer - Prima, zonnig weer
hebben de bijna 200 deelnemers
aan het Weekaatje gehad afgelopen
pinksterweekend. Het lange weekend begon vrijdag zonnig en zowel
zaterdag als zondag werden Spaanse temperaturen gemeten. De spelletjes met water, het poldersporten in
het Hornmeerpark en onder andere
de duik in het zwembad waren welkome, verkoelende activiteiten. Het

32-ste Weekaatje van RKAV had het
thema Holland meegekregen en natuurlijk waren alle leiders en vrijwilligers tijdens de openingsceremonie
passend gehuld in klederdracht. De
officiële start werd besloten met het
oplaten van bijna 200 rode, witte en
blauwe ballonnen. Over het verloop
van de kampdriedaagse is elders in
deze krant meer te lezen.
Foto’s Jacqueline Kristelijn.

Foto’s Ronald van Doorn.

‘Verleden komt boven water’

Ponton voor verwijderen
palen uit Kerkwetering
Aalsmeer - Diverse instanties zijn
druk bezig met het weer bevaarbaar
maken van de Kerkwetering. Het
werk vordert gestaag. Verkeer kan
inmiddels weer rijden over de brug,
die uiteraard nog voorzien gaat worden van leuningen en een overkapping. In de Kerkwetering blijken nog
een dertigtal palen enkele decimeters onder de waterspiegel te zitten.
Restanten van de oude overkapping
van De Oude Veiling in het verleden.
Eind vorige week is een duikteam

Oplichting nep-pakjesman

twee dagen beziggeweest om te kijken of ze de palen konden verwijderen, maar tevergeefs.
Dinsdag 2 juni is aangevangen met
een tweede poging. Een enorm ponton is te water gelaten met daarop
een kraan die gaat proberen de palen uit het water te trekken. Met een
dergelijke ‘paardenkracht’ moet het
toch lukken om over enige tijd te
kunnen varen in deze sloot tussen
de Van Cleeffkade en de Weteringstraat.

Aalsmeer/Uithoorn - Een oudere
bewoonster in de wijk Legmeer is
afgelopen week slachtoffer geworden van een namaakpakjesbezorger. Op handige wijze kon hij haar
pingegevens in handen krijgen.
De man kwam aan de deur met een
pakje. Dat had zij overigens niet besteld. Voor ontvangst moest zij een
heel klein geldbedrag met haar pinpas afrekenen. Door een defect in
het apparaat lukte het intoetsen van

de pincode niet en nam hij het pakje
weer mee. De dader beschikt over
deze manier over de pasgegevens
en de pincode. In veel gevallen worden op deze manieren grote bedragen afgeschreven. De passen zijn
op tijd geblokkeerd.
De politie waarschuwt om geen ongevraagde pakjes aan te pakken en
al zeker niet daar een klein bedrag
voor te betalen. Dat hoeft namelijk
nooit.

Wist u dat??.... Wittebol Wijn
een nieuwe rosé van het jaar heeft!
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

Gemeente wil in Gesprek Gaan over
steun bij Geestelijke Gezondheid
Een derde van alle mensen krijgt in zijn of haar leven te maken
met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, geweld
in huis, alcoholmisbruik of eenzaamheid. Dat valt voor de
persoon zelf en familieleden en vrienden niet altijd mee.
De gemeente Aalsmeer wil daarom graag weten waar u als cliënt
of familielid behoefte aan heeft. U kunt daarbij denken aan
informatie, ondersteuning of opvang.
Hierover wil de gemeente graag met u als mantelzorger, cliënt,
familielid of hulpverlener in gesprek gaan. De gemeente nodigt
u daarom uit voor een informele bijeenkomst over het thema
geestelijke gezondheid op 16 juni a.s. van 13.30 uur tot 16.30
uur. Hierbij zullen verschillende ervaringsdeskundigen aan het
woord komen en zal er volop ruimte zijn voor discussie.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om uw
ervaringen met ons te delen. We hopen dat we op deze manier
ons beleid in de toekomst beter op de behoeften van cliënten en
hun omgeving kunnen afstemmen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bart Zonnenberg, gemeente Aalsmeer tel. 0297 – 387 671
of kijken op de website www.aalsmeer.nl/wmo

V OORRA A DUITV ERKOOP
w w w .kunstuitleen-timeless.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Zoek je een
vakantiebaan
die goed betaalt?
Kijk op
www.werkenbijlevarht.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Gevonden:
- Jac.Takkade in Aalsmeer, Hawaii gans heeft fokkersring. Is gekortwiekt.
- Machineweg in Aalsmeer, rood cyperse kater.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een kleine, langharige beige-witte
poes.
- Mijnsherenweg in Kudelstaart, zwart/witte poes met witte buik
zwarte kop en staart.
Goed tehuis gezocht:
- Goed tehuis gezocht voor rode poes, 8 jaar is gesteriliseerd. Niet
geschikt bij kleine kinderen
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.
- Een schildpadpoes. Liefst niet bij kinderen.

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

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

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

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

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

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting

28.000 Vrijwilligers straat op
in strijd tegen slokdarmkanker
Aalsmeer - Jaarlijks krijgen 1600
mensen in Nederland slokdarmkanker. Sinds 1989 is het aantal patiënten meer dan verdubbeld.
Omdat deze ernstige ziekte vaak
laat wordt ontdekt, is de overlijdenskans groot.
Bij 70 procent van de patiënten is
genezing niet meer mogelijk. De
MLDS gaat de strijd aan tegen slokdarmkanker.
Van 8 tot en met 13 juni gaan 28.000
vrijwilligers collecteren. Het geld dat
wordt opgehaald, stelt de stichting
in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting
te geven.
Slokdarmkanker is een ernstige
ziekte. Van alle slokdarmkankerpatiënten is slechts 10 procent vijf jaar
na de vaststelling van de diagnose,
nog in leven.
Om deze mensen betere vooruitzichten te kunnen bieden, is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
Ook geeft de Maag Lever Darm
Stichting voorlichting over de risico-

Is uw huisdier
zoek?

factoren en alarmsignalen.
Speciale website
De stichting heeft hiervoor een speciale website met forum: www.slokdarmkanker.info.
De collectanten worden tijdens de
campagne ondersteund door drie
ambassadeurs: Dirk Kuyt, Heleen
Hoekstra en Monique Rigter. Voetballer Dirk Kuyt verloor in 2007 zijn
vader aan slokdarmkanker.
In 2003 overleed Johan Stekelenburg, man van Heleen Hoekstra en
voormalig burgemeester van Tilburg.
In 2004 verloor Monique Rigter haar
man Wim, voormalig dj bij 3FM. De
Maag Lever Darm Stichting heeft
speciaal voor deze campagne een
boekje gemaakt, waarin de ervaringsverhalen van de ambassadeurs
en andere Nederlanders die geconfronteerd zijn met slokdarmkanker,
zijn opgetekend.
Dit boekje is te vinden op www.slokdarmkanker.info.

In Memoriam:

Adriaan Kamerman (99)
Aalsmeer - Op eerste pinksterdag is de nestor van de
Aalsmeerse bloemenexport,
Adriaan Kamerman, overleden.
Hij was in januari 99 geworden.
Kamerman werd geboren en
groeide op in een streng protestants milieu in de Haarlemmermeer. Zijn vader had hem als
jongen eens een nacht in het
kolenhok opgesloten. Door deze traumatische gebeurtenis zou
hij zich distantiëren van de orthodox calvinistische levensstijl.
Hij was met de onlangs overleden landbouwer Henk van Zijverden één van de voormannen
van het liberalisme in Aalsmeer
en omgeving. Kamerman werd
bloemist en exporteur. Vorig jaar
werkte hij mee aan het Bevrijdingsdagprogramma van de Oude Veiling. Hij vertelde toen, dat
hij dat gebouw vóór 1928 nog als
veiling had meegemaakt. Kamerman was een succesvol zakenman, die niettemin met zijn compagnon Teun van Zanten door
enkele diepe dalen ging. Met lede ogen zag hij het verval van
Aalsmeer aan, zo zichtbaar door
de instortende kassen. In de oorlogsjaren woonde Kamerman en
zijn gezin aan de Oosteinderweg,

vlakbij scheepswerf De Vlijt. Hij
zag er de Duitse generaal Friedrich Christiansen regelmatig
paraderen, als die naar zijn boten in aanbouw op de scheepswerf ging kijken. Christiansen
liet zijn Horch, met de geweren
van zijn bewakers er nog in, parkeren aan de Oosteinderweg.
Kamerman was goed bevriend
met huisarts Henri Oei, die veel
contacten met de illegaliteit had.
Zo maakte hij illegale lijkschouwingen mee, die Oei in de aula van de begraafplaats verrichtte. Kamerman werd in de oorlog
bedreigd door een Aalsmeerse NSB’er: “Als je geen NSB’er
wordt, zal ik zorgen dat je morgen in het kamp zit.” Voor de geschiedschrijving van Aalsmeer in
oorlogstijd was Adriaan Kamerman een bron van onschatbare
waarde. Toen de oorlog begon
was hij 31 jaar. De alom gerespecteerde Adriaan Kamerman
verliet Aalsmeer op hoge leeftijd, omdat hij jaren zou moeten
wachten op een aanleunwoning.
De laatste fase van zijn leven
woonde hij in Doorn, maar hield
steeds contact met Aalsmeer.
ThvH

‘Dag van je Leven’ zoekt
boten voor botendag
Aalsmeer - Stichting Dag van je Leven organiseert op zaterdag 20 juni
weer haar jaarlijkse botendag en is
nog op zoek naar boten.
Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten zijn uitgenodigd om
een paar uurtjes te genieten aan
boord van één van de vele boten die
meevaren.
In samenwerking met Stichting Ons
Tweede Thuis en jachthaven Kempers in Leimuiden wordt deze botentocht voor de zesde keer georganiseerd en het belooft weer een

groots spektakel te worden met muziek en veel gezelligheid. Vele booteigenaren hebben zich al aangemeld, maar er zijn nog niet voldoende boten. Dus wilt u 20 juni met ons
meevaren en tussen half 11 en half
2 gastheer/vrouw zijn? Kijk dan voor
meer informatie en aanmelding op
www.dagvanjeleven.org,.
U kunt ook een email sturen aan
info@dagvanjeleven.org met uw
naam, adres, type en grootte van uw
boot of bel met het secretariaat op
0297-365038.

Knuffeltje zoekt eigenaar
Aalsmeer - Er is bij kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer een knuffelbeertje gevonden. Normaal gesproken verzamelen de medewerkers gevonden voorwerpen en kunnen mensen er zelf om komen, maar in dit geval lijkt
het te gaan om een “veelgebruikt” knuffeltje en deze wil de eigenaar vast heel
graag terug. Je bent welkom op de kinderboerderij om je knuffel weer in de
armen te sluiten!

Demonstratie OV-chipkaart
afgaand zal in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat met een
film extra voorlichting worden gegeven.
Wie belangstelling heeft, kan zich
aanmelden.
Zonder aanmelding kunt u niet toegelaten worden.
Vanaf het wijksteunpunt gaat u, na
de voorlichting, groepsgewijs naar
de bus.
De demobus komt langs in Aalsmeer
op vrijdag 12 juni van 13.30 tot 15.30
uur bij wijksteunpunt Meander. Voor
informatie en opgave: tel. 0297323138.

Zondag 7 juni
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. Spreker:
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. Om
10u. spreker: Bram Philippo. Crèche
voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. J.G. Brienen,
Hoofddorp. 16.30u. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. br. Nico Eveleens. Extra collecte: Wereldreisfonds ADS.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 19u. br. C. Barten,
Hoogblokland.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. Zondag 10u ds. T.H.P. Prins.
Dienst van Schrift en Tafel. Vierend
lopend. 18.30u. ds. D.J. de Lange,
Nijkerk. Dienst van Schrift en Tafel.
Viering tafel.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Avondmaalsviering. Tevens dienst in Zorgcentrum met dhr.
D.W. Vollmuller, Aalsmeer.
Oost: 10.u. J. de Goei, Amersfoort.
Heilig Avondmaal. 18.30u. J. de
Goei, Amersfoort. H.A. en Dankzegging.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Zondag 10u.
ds A. van Vuuren. VHA. 18.30. ds.
W.P. Emaus, Lekkerkerk.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Dienst om
10u.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. Tentdienst. 18.30u. ds.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
27 mei is gewonnen door Dirk van
am met 5548 punten. Op twee is
Toon de Hollander geëindigd met
5519 punten, op drie Wim Buskermolen Pzn. met 5252 punten en op
vier Cor Kooij met 5095 punten. De
volgende speelmiddag op woensdagmiddag 10 juni, aanvang 14.00
uur, in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Jos winnaar
oudersoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Jos Thijssen met 5520
punten, gevolgd door Jaap Weij
met 5378 punten. Als derde is Catrien Rodenburg met 5122 punten
geëindigd en vierde was Gerrit van
der Geest met 4944 punten. Het jokeren is gewonnen door Janny Lubbert net 120 punten op de tweede
plaats eindigde Riek Kok met 171
punten.

Tentdienst in
feestweek

VITA organiseert:
Aalsmeer - Het is de bedoeling, dat
nog in 2009 de bewijzen voor het
Openbaar Vervoer worden vervangen door de OV-chipkaart. Strippenkaarten, treinkaartjes en abonnementen gaan tot het verleden behoren.
De werking van dit nieuwe systeem
is voor de meeste mensen nog abracadabra.
Daarom organiseert VITA welzijn en
advies (voorheen SWOA) in samenwerking met Connexxion een demonstratietour, speciaal voor ouderen. In een bus van Connexxion
wordt het systeem uitgelegd. Voor-

KERKDIENSTEN

Weer oud papier
in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 5 juni haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier op.
Gaarne na 18.00 uur het papier 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 Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus verzamel het papier
voor de eerste vrijdagavond van de
maand.

Rijsenhout - Zondag 7 juni is er
een tentdienst met thema ‘Los het
niet alleen op’ in de feesttent aan
het Konnetlaantje. De dienst begint om 10.00 uur en voorganger is
dominee Praamsma. Medewerking
verlenen Paul Clement en Monica
Wies. Muzikale medewerking verlenen organist André Keessen en de
band 4-Him. Het is een gezamenlijke dienst van de Rijsenhoutse kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-Oostzijde, de Rooms-Katholieke Gemeenschap Rijsenhout en de Protestantse Gemeente Rijsenhout. Voor de
jongens en meiden uit de groepen
1 tot en met 5 is er een kindernevendienst. Kinderoppas is aanwezig
vanaf 9.35 uur in het Lichtbaken aan
de Aalsmeerderweg.

C.A. Versluis, Ermelo.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse dienst.
Roomskath. gemeensch. Rijsenhout
Zaterdag 19u. woord- en comm. viering mmv dames- en herenkoor Soli
Deo Gloria. Vg. diaken J. Snoek.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
ds R.F.H. Praamsma, tentdienst in de
feestweek. 10u. tienerdienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. viering met H.
Post/A. Blonk. Mmv Fiore.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. geen dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudies
Stichting Begra: geen bijbelstudies.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 15.625
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 9 en 23 juni 2009. Voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de griffie, tel. 0297387660.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-387575.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 32, 1 beuk
• Uiterweg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus
Datum verzending vergunningen: 5 juni 2009
Uitwegvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de
volgende uitwegvergunning is verleend:
• Uiterweg 377, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 26 mei 2009
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Veiligheidsdag
De ontheffing geldt voor zaterdag 6 juni op de Zwarteweg tussen
huisnummers 38 en 50 van 11.00 tot 16.00 uur
• Nationale Straatspeeldag
Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart
De ontheffing geldt voor woensdag 10 juni 2009 van 13.00 en
17.00 uur.
Wet milieubeheer
artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit.

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de
ingediende melding.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Offerman Kozijnen,
Oosteinderweg 127, Aalsmeer
Datum melding: 19-05-2009
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Lans Creative, Aalsmeerderweg 253i, Aalsmeer
Datum melding: 27-05-2009
Kennisgeving ontheffing art. 4.1.5 lid 3
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op 13
mei 2009 bij hen is ingediend een verzoek van Combinatie N201Heijmans-Boskalis om een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 3
van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het verzoek heeft betrekking op het storten van onderwaterbeton in bouwkuip 5 ter hoogte
van de Aalsmeerderweg en op het transport van het beton via de
bestaande bouwweg vanaf de Legmeerdijk. De werkzaamheden zullen onafgebroken worden uitgevoerd op 18 juni 2009 vanaf 07.00
uur tot uiterlijk 23.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen niet alleen
binnen de dagperiode worden uitgevoerd waardoor het noodzakelijk
is de werkzaamheden in de avondperiode voort te zetten.
Gelet op het belang van de voortgang van de werkzaamheden en
gelet op het gegeven dat het storten van het beton maximaal 16
uur zal duren, hebben wij besloten de gevraagde ontheffing onder
voorwaarden te verlenen.
Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 5 juni t/m 17 juli 2009 ter inzage bij de afdeling
Dienstverlening.
Tegen het verlenen van de ontheffing kan door belanghebbenden
op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van de ontheffing een gemotiveerd
bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient in ieder
geval de volgende elementen te bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• de indieningsdatum van het bezwaar;
• een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
• de redenen/motivering van het bezwaar;
• ondertekening door de indiener van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, ter attentie
van de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juridische zaken,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst
het indienen van een bezwaarschrift de werking van deze beschikking niet. Gelijktijdig met, of na het indienen van een bezwaarschrift kan op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, p/a Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Verordening Langdurigheidstoeslag Aalsmeer 2009
In haar openbare vergadering van 28 mei 2009 heeft de gemeenteraad de Verordening Langdurigheidstoeslag Aalsmeer 2009 vastgesteld. In deze verordening zijn, op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB), regels aangegeven over het verstrekken van een
langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar tot 65 jaar.
De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met
ingang van 1 januari 2009. De verordening ligt voor een ieder ter
inzage bij het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn in het gemeentehuis van Uithoorn.
Onteigening Bestemmingsplangebied
“Nieuw-Oosteinde”
In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningwet
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang
van maandag 8 juni 2009, tijdens de openingstijden gedurende zes
weken bij de afdeling dienstverlening, voor een ieder ter inzage, een
plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling
en/of de volkshuisvesting van de Gemeente Aalsmeer. Het college
van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de raad van
de gemeente voor te stellen om tot onteigening over te gaan van
een gedeelte van het perceel kadastraal bekend Gemeente Aalsmeer,
sectie B, nummer 5159 (zoals opgenomen op de grondplantekening
en lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten).
De onteigening geschiedt ten name van de Gemeente Aalsmeer, ter
realisering van de bestemming “Uit te werken Woondoeleinden 3
(UW3)” zoals opgenomen in het op 26 oktober 2000 door de raad
van de gemeente Aalsmeer vastgestelde en inmiddels (deels) onherroepelijke (als gevolg van de uitspraak van de Raad van State
d.d. 1 oktober 2003) bestemmingsplan “Nieuw-Oosteinde” en de
1e Herziening van het bestemmingsplan “Nieuw-Oosteinde” en ter
realisering van de bestemming “Wonen 2 (W2)”, “Verblijfsgebied” en
“Water”, zoals opgenomen in het Uitwerkingsplan “Nieuw Oosteinde
3, deel 2”. Voor de uitvoering van voornoemde bestemming dient de
gemeente over genoemd perceel te kunnen beschikken.
Het bij deze onteigening betrokken perceelsdeel is gelegen achter de
Aalsmeerderweg 336 binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Nieuw-Oosteinde”, de 1e herziening van het bestemmingsplan
“Nieuw-Oosteinde” en het Uitwerkingsplan “Nieuw Oosteinde 3, deel
2”, welk plangebied zich bevindt in de Oosteinderpoelpolder ten
noordoosten van de kern Aalsmeer. Het plangebied wordt begrensd
in het noorden door de Aalsmeerderweg, in het westen door de Machineweg, in het zuiden door de Hornweg en de gemeentegrens van
Amstelveen en in het oosten door de Kerkweg.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen zienswijzen
omtrent het onderhavige onteigeningsplan, naar keuze schriftelijk
en/of mondeling, kenbaar gemaakt worden. Schriftelijk kan dit
geschieden bij de Gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430
AG Aalsmeer. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om
mondeling zienswijzen naar voren te brengen dan kunt u binnen
genoemde termijn terecht bij de heer C. Maarsen (telefoonnummer
0297-387589).
Gespecialiseerde begeleiding
Vanaf 1 januari 2009 wordt de ondersteunende begeleiding op de
grondslag van een psychosociaal probleem niet meer door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. Naar aanleiding
van deze wijziging in de AWBZ heeft het college van burgemeester
& wethouders besloten voor 2009 de financiële verantwoordelijkheid
te nemen voor de gespecialiseerde begeleiding die geleverd wordt
aan ontregelde huishoudens. Om deze vorm van zorg rechtmatig te
kunnen verlenen wordt de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning met deze vorm van zorg uitgebreid. Op basis
van de Algemene Wet bestuursrecht ligt dit concept wijzigingsvoorstel vanaf 4 juni 2009 zes weken ter inzage op het gemeentehuis
om belanghebbenden de gelegenheid te geven hun zienswijze in te
dienen.
Wanneer u de twee wijzigingsvoorstellen op papier wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de heer B. Zonnenberg. Telefoon
0297-387575, E-mail: info@aalsmeer.nl t.a.v. dhr. B. Zonnenberg.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden;
• Gaffelstraat 9, het plaatsen van een overkapping;
• Kudelstaartseweg 79, het plaatsen van een tuinhuis
in de voortuin;
• Margrietstraat 16, het plaatsen van 2 dakkapellen
Bouwaanvraag 2e fase:
• Machineweg tussen 291 en 299, het bouwen van een woning.

nen van bestemmingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005” ten behoeve
van:
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods
met 1 inpandige woning;
• Helling 20, het vergroten van de verdieping ten
behoeve van een woning.
Ontheffingen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende zes weken
van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen,
kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via
telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Rozenstraat 7: het vergroten van dakkapellen.
Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Bilderdammerweg 120, het slopen van een woning;
• Kudelstaartseweg 181, het slopen van een woning;
• Oosteinderweg 146, 148, 158, het slopen van 3 woningen.
Deze besluiten worden op 9 juni 2009 verzonden.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 23
t/m 5 juni

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

t/m 2 juli
t/m 3 juli
t/m 6 juli
t/m 7 juli
t/m 9 juli
t/m 10 juli
t/m 14 juli
t/m 16 juli

t/m 16 juli
t/m 17 juli
t/m 17 juli

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Oosteinderweg 46/48, het plaatsen van een botenhuis.
Bouwvergunning 2e fase:
• Aalsmeerderweg 283 1 t/m 52, het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw.
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO)
Het onderstaande verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking
tot dit verzoek, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19.1 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verle-

t/m 20 juli

Kapvergunningen: Vivaldihof 15, 1 pinus en 1 chamaecyparis; Herenweg 30, 1 berk, 2 wilgen, 1 esdoorn, 1 els, 1 eik; Madame Curiestraat 20, 1 metasequoia; Graaf Willemlaan 25, 5 berken, 1 malus;
Wet milieubeheer melding artikel 8.19: Cocu BV, Teelmanstraat 1;
Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats op het adres Nassaustraat 25;
Stationsweg 6, 5 populieren, 1 els, 1 berk; Mijnsherenweg 44c, 1 leylandia;
Ontwerp bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250 a,
282 en 322;
Stroomgebiedbeheerplannen;
Wet milieubeheer: Sloop- Handelsbedrijf Methorst en
van Veen; Autorecycling Het Wiel VOF;
Conceptnota Sportief Aalsmeer – Sportnota 20092013:
Kapvergunningen: achter Baccarastraat 15, 1 els en
1 es; Gloxiniastraat 11, 1 berk en 1 eik; Jac. P. Thijssenlaan 42, 1 populus Nigra Italica; Lorentzhof 27, 2
lijsterbessen en 1 gouden regen; Sportlaan 42, 3 coniferen; Vuurdoornstraat 11, 1 prunus serrulata pink
perfection:
Concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020;
Bekendmaking concept beleidsregels bijzondere bijstand 2009;
Kennisgeving Onteigening Bestemmingplan “Noordvork”;
Uitwegvergunning: Uiterweg 377, Aalsmeer:
Vaststellen woonplaatsgebieden in de gemeente
Aalsmeer;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 32, 1 beuk; Uiterweg 93, 3 elzen, 3 berken, 1 acer,1 taxus;
Voorgenomen aanwijzing structuurplangebied: “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020”
Verkeersbesluit: Veiligheidsdag op 6 juni op de Zwarteweg: Nationale Straatspeeldag op 10 juni 2009
op de Graaf-Willemlaan en de Proosdijstraat te Kudelstaart:
Uitbreiding Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, gespecialiseerde begeleiding
Concept beleidsregels vastgesteld op grond van Wet
inburgering;
Kennisgeving ontheffing art. 4.1.5 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening. Verzoek voor het storten van onderwaterbeton in bouwkuip 5 t.h.v. de
Aalsmeerderweg en op het transport van het beton
via bouwweg vanaf de Legmeerdijk.
Onteigening Bestemmingsplangebied “Nieuw-Oosteinde;

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 19 juni 2009
• Boomgaard 89, het plaatsen (vergroten) van een vlonder;
• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen en vergroten
van een serre en het oprichten van een veranda;
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een vrijstaande woning
met bijgebouw;
• Mozartlaan 27, het vergroten van de woning;
• Grundelweg te Aalsmeer, het bouwen van 16 appartementen;
• Aalsmeerderweg 250a, het bouwen van een vrijstaande woning
met bijgebouw.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 3 juli 2009
• Goudenregenstraat 17, het wijzigen van een gevel.
Ter inzagetermijn tot vrijdag 10 juli 2009
• Oosteinderweg 123, het vernieuwen van een botenstalling.
• Kroosjespruimstraat 8, het plaatsen van een dakkapel
• Marktstraat 38, gebruik van het pand als lunchroom &
delicatessenwinkel.
• Hornweg 250, het bouwen van een tijdelijke woning
tot maximaal 5 jaar.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Dameskoppel is heren te
slim af bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Dat de dames kunnen klaverjassen weten ze onderhand wel bij buurtvereniging Hornmeer. Maar dat een dameskoppel
vier heren koppels te slim af is, geeft
toch wel te denken. Of de uitdrukking ‘dames gaan voor’ hier van toepassing is... Essy van Es en Krijna
Verhoef behaalde met 5417 punten
de hoogste eer. Op twee zijn Theo
Nagtegaal en Paul Schouten geëindigd met 5300 punten, op drie Henk
Been en Frits de Jong met 4981
punten, op vier Piet van Zijverden
en Japie Combee met 4914 punten
en op vijf Klaas van Berkel en Jan
Verhoef met 4830 punten. De poedelprijs was voor Siem Burgers en
Ben Johannessen met 3583 punten.
Het jokeren is gewonnen door Rina Tas met 249 punten. Het seizoenkampioenschap is gewonnen door
Nico Besselsen met 58,835 punten,
op twee Plony de Langen met 58.

Bacchus in juni
Aalsmeer - Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is iedereen welkom op de
gezellige baravonden in ontspannen
sfeer in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Lekker bijpraten onder het genot van een drankje.
Zaterdag 13 juni presenteert Bacchus de film Yes Men van Peyton
Reed. Een dolkomische film over
een uitgebluste bankbediende die
veel tekort komt omdat hij overal nee op zegt. Dat verandert als hij
na een grondige preek van een zelf-

Muziek/Film
Vrijdag 5 juni:
* Live-muziek in N201, Zwarteweg
van bands The Expellers en The Heretics vanaf 21.30u.
Zaterdag 6 juni:
* Muzikale presentatie-avond MuzikaalAalsmeer in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Playhouse voor 18+ers in N201,
Zwarteweg vanaf 21.30u.

248 punten en op drie Rijk van Egdom met 57.793 punten. De volgende koppelspeelavond is aanstaande vrijdag 5 juni in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De
aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Kampioenschap van Aalsmeer
Vrijdag 12 juni organiseert buurtvereniging Hornmeer het open klaverjas kampioenschap van Aalsmeer.
Voorgaande jaren was het een daverend succes, en enkel daarom
moet dit in ere gehouden worden,
vindt de buurtvereniging. Wie is de
beste klaverjasser van 2009? Buurtvereniging Hornmeer nodigt klaverjasliefhebbers uit om de ‘strijd’ aan
te gaan vanaf 20.00 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan
3 volgende week vrijdag. Deelnemers dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn.
hulpgoeroe ineens overal ja op gaat
zeggen. De film begint om 21.00 uur
en de toegang bedraagt 3,50 euro.
Bacchus is open vanaf 20.30 uur.
Zaterdag 20 juni is ook een filmavond en dat kunnen liefhebbers
komen kijken naar de film Vicky
Cristina Barcelona van Woody Allen. Woody Allen (73) heeft zijn eigen oude dag in het gezicht uitgelachen met deze lichte, geestige en
sensuele film die zich afspeelt onder
de gouden zon van Barcelona. Aanvang eveneens 21.00 uur, zaal open
20.30 uur, toegang 3,50 euro.

Presentatie-avond zaterdag
Muzikaalsmeer met muziek
Aalsmeer - In augustus 2008 is
Muzikaalsmeer opgericht en deze
stichting stelt zich ten doel om 60
jaar Aalsmeerse muziekgeschiedenis vast te leggen. Aalsmeer kent
een keur aan muzikanten die zich
in allerlei genres bezig houden met
het maken van muziek. Een breed
muzikaal aanbod is er altijd geweest
en nog steeds te vinden. De stichting Muzikaalsmeer heeft al enkele succesvolle presentatie-middagen in De Oude Veiling in de Marktstraat georganiseerd en liet de aanwezigen onder andere kennismaken
met hits van toen door het Cocktailtrio, Middeleeuwse muziek van de
Varende Luyten en stevige rock van
16- en 17-jarige Aalsmeerse rockers.
Aanstaande zaterdag 6 juni trakteert Muzikaalsmeer opnieuw een
ander genre muziek. Pianiste Lisa
Kaaijk en zangeres Merel Meijdam
komen optreden en deze diva’s
brengen een theateract met liedjes van ondermeer Edith Piaf, Billy
Joel, Simon and Carfunkel en, als dit
verzoek wordt gedaan, van de excentrieke Kate Bush. De avond is in

De Oude Veiling in de Marktstraat,
begint om 21.30 uur en de toegang is gratis. Tijdens de presentatieavond is informatie verkrijgbaar
over het project en kunnen bezoekers alvast middels films kennis maken met materiaal wat reeds bijeen
is verzameld. Op de site www.muzikaalsmeer kan eenieder die zich
met muziek bezig houdt zich aanmelden door een aantal gegevens
in te vullen en bij voorkeur foto’s toe
te voegen. Inmiddels is de site al behoorlijk gegroeid, maar volgens de
initiatiefnemers is de lijst nog niet
compleet. Met name de jongere
generatie ontbreekt nog op de site. Het uiteindelijke doel is een boek
uitgeven over de muziekgeschiedenis van Aalsmeer, compleet met cd
en dvd. Materiaal als foto’s, elpees
en knipsels zijn eveneens van harte
welkom. Deze kunnen zaterdag afgegeven worden tijdens de presentatie-avond of bij muziekwinkel Stage Music Service in de Schoolstraat.
Hier liggen ook inschrijfformulieren
klaar en kan informatie ingewonnen
worden. U/jij bent van harte welkom
in De Oude Veiling.

STAGE
MUSIC SHOP
Van 6 juni tot en met 9 augustus

Theater Het Amsterdamse
Bos speelt ‘Storm’
Aalsmeer - Theater het Amsterdamse Bos speelt ‘De Storm’ van
William Shakespeare naar een vertaling en bewerking van Sanders en
Vosmeer. De voorstellingen worden
dagelijks (behalve op maandag) gegeven in het Openluchttheater in
het Bos van 6 juni tot en met 9 augustus. De première-avond is 11 juni. Aanvang elke avond is 21.30 uur.
De kassa en café de Mug zijn vanaf 18.30 uur geopend. ‘Storm’ is een
duister sprookje. op de grens van
komedie en tragedie, over wraak
en macht, over de meedogenloze natuur en de wrede geschiedenis van de mens die vergeefs probeert meester over zijn lot te worden. En een vurig pleidooi voor het
vrije denken en de fantasie. Een ode
aan de kunst. Spelers zijn: Hendrik
Aerts, Annelies Appelhof, Anne-

maaike Bakker, Johan Fretz, FelixJan Kuypers, Keja Kwestro, Bart Rijnink, Sieger Sloot (Prospero), Jeroen
van Venrooij en Maarten Wansink.
De muziek wordt verzorgd door Alberto Klein Goldewijk op toetsen,
Freek Kroon en Oscar Schultze op
percussie, Eduardo Righini op gitaar
en Bart Rijnink op slagwerk en piano. Regie: Frances Sanders. Compositie en muzikale leiding: Alberto Klein Goldewijk Decorontwerp:
Stans Lutz Kostuumontwerp: Willemeijn van Brussel Lichtontwerp:
Reier Pos. Bij twijfelachtig weer
kan vanaf 18.00 uur gebeld worden
met het Openluchttheater, tel: 0206433286 of raadpleeg de website
www.bostheater.nl. Ook voor informatie over kaartverkoop, reserveren
en extra jubileumactiviteiten kan de
site bezocht worden.

Zaterdag feest in het Dorpshuis

Supporters Vereniging jarig
Kudelstaart - Op 24 juli 1969 is
op initiatief van de Dorpsraad Kudelstaart de Supporters Vereniging Kudelstaart opgericht, in eerste instantie als Supporters Vereniging van voetbalclub RKDES, maar
na enkele jaren is het een Supporters Vereniging geworden voor alle Kudelstaartse sport verenigingen.
Het eerste bestuur bestond uit Toon
Hoogervorst, Piet Zethof, Jaap Kok,
Trudie Baars van Kleef, Piet van de
Geest, Sjef Bakker en Cees Baars. Na
een jaar namen Piet van de Geest en
Jaap Kok afscheid van het bestuur
en traden Jaap de Kuijer en Hein
Meijer aan als nieuw bestuurslid.
Ook de Kudelstaarters ex-voorzitter
en erelid Bernard Meijer, Jan Baars
en Hans Maas hebben deel uitgemaakt van het bestuur. Anno 2009
bestaat het bestuur uit voorzitter
Gert Kok, penningmeester Dennis
Mohlen, secretaris Bas Hoogervorst
en de bestuursleden Heleen Tissink,
Annet van Veen en Marco van de
Jagt. Bij de oprichtingsvergadering
in 1969 moest er aan de aanwezige Kudelstaarters gevraagd worden
wat geld te schenken voor de zaalhuur en daarmee waren de allereerste inkomsten een feit. Het jaar
van de oprichting werd er gelijk gestart met het maandelijks ophalen
van het oud papier en de kien- en
kaartavonden en hierin is na veertig jaar nog steeds geen verandering in gekomen.
Oud papier
Het oud papier ophalen leverde de

eerste maand maar liefst 63 gulden
op en de daarop volgende maanden
75 en 100 gulden en daar is gelukkig wel verandering ingekomen in
het laatste seizoen 2007/2008 was
het gemiddelde maandbedrag na 40
jaar gestegen tot 850 euro. De recordprijs van het oude papier was
jaren geleden 24 cent per kilo. Momenteel brengt het papier 1 eurocent per kilogram op en wordt dit
aangevuld door middel van subsidie door de gemeente Aalsmeer tot
een kleine 3 eurocent per kilogram.
Na een eerste periode van zelf ophalen zijn er diverse Kudelstaartse
verenigingen al jaren maandelijks
betrokken bij het ophalen van het
oude papier. Van de totale inkomsten in het seizoen 2007/2008 werd
er maar liefst bijna 9.000 euro geschonken aan diverse Kudelstaartse verenigingen.
Zaterdag feest
Aanstaande zaterdag 6 juni wordt
het 40 jarig jubileum van de Supporters Vereniging gevierd in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Alle leden zijn hartelijk welkom. Het feest
start om 16.00 uur met een hapje en
een drankje. Bij de ingang worden
de leden ontvangen met een passend presentje..Uiteraard zal er muziek te beluisteren zijn deze middag,
die om 19.00 uur weer wordt afgesloten. Het bestuur hoopt dit werk in
de toekomst nog jaren voort te zetten en hierdoor een bijdrage te mogen leveren aan het Kudelstaartse
verenigingsleven.

nIEUWE RICHWOOd

RICHWOOd

ElEKTRISCHE GITAREn!
% 158,- (O.A zWART/ROOd/WIT)

WESTERn GITAREn
% 96,- (O.A. blAUW/zWART)

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 28 juni:
* Expositie ‘Art in the family’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag t/m zondag 14-17u.
* Expositie van vijf glaskunstenaars
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 29 juni:
* Schilderijen en tekeningen van
Henny Bax in gangen zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Zaterdag 6 juni:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.
Vanaf 7 zondag 7 juni:
* Expositie Levenstekenen in Oud
Katholieke kerk, Oosteinderweg
394. Zondag opening om 16. Dagelijks open 14-17u. T/m 14 juni.
Diversen
Donderdag 4 juni:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
Vrijdag 5 juni:
* Inloop voor tieners op Binding
Zolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Zomeravondmarkt op Kudelstaartseweg, 14-21u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Stommeerweg vanaf 20u.
5 tot en met 13 juni:
* Feestweek Rijsenhout, tent in Konnetlaantje met o.a. Venga Boys, 3 J’s
en Starkoo. Kinder- en ouderenmiddag, miniplaybackshow, braderie,

wielerronde en familiedag.
Zaterdag 6 juni:
* Spelletjesmiddag voor deelnemers
junior pramenrace bij Stenhuis, Uiterweg 417 van 14 tot 16u.
* Dag van de Bouw, project N201
open, 10-16u. Melden Aalsmeerderweg 141.
* Veiligheidsdag brandweer, politie
en ambulancedienst op terrein van
kazerne, Zwarteweg, 10-16u.
* Beachvolleybaltoernooi om Kudelstaarts kampioenschap achter
Dorpshuis, Kudelstaartseweg.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Verenigingsmarkt in Winkelcentrum Kudelstaart, 10-15u.
* Landelijke cactus- en vetplantendag bij Ubink, Mijnsherenweg 20
van 9 tot 16u.
* Jubileumviering 60jr. Supporters
Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart
van 16 tot 19u.
* Afsluiting seizoen bij RKAV, Beethovenlaan met sixentoernooi en disco vanaf 13u.
6 en 7 juni:
* Es-lan gameparty in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
Start za. 10u., einde zo. 17u.
* Olifantenbeeldjes te koop en te
kijk bij Info. Centrum, Hoofdweg
120. Zaterdag en zondag 10-16u.
Zondag 7 juni:
* Peur um erin, ringsteekwedstrijd
en demonstraties waterskivereniging bij Loswal, Kudelstaart van 14
tot 16.30u.
* Dorpenfietstocht. Start 9.30-14u.
bij Vlinderweg in Oost of café Walrus Aalsmeerderdijk 452.
8 tot en met 11 juni:
* Avondvierdaagse. Start 18u. bij
AVA in Sportlaan.
Dinsdag 9 juni:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Skeeleren voor jeugd 5-12jr. op
baan, Wim Kandreef, Kudelstaart.
Iedere dinsdag 18.45-19.45u.
Woensdag 10 juni:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Straatspeeldag in Nieuw-Oosteinde van 13 tot 16u.
* Straatspeeldag in Kudelstaart, nabij winkelcentrum vanaf 14u.
Vergaderingen
Vrijdag 5 juni:
* Jeugddebat in N201, Zwarteweg
van 20 tot 21.30u.
Donderdag 11 juni:
* Beraad en raad in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

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

Verzamelweekend aan Hoofdweg

Olifantenbeeldjes te kijk
Kudelstaart - Olifantbeeldjes worden veel verzameld, omdat dit een
speciale sfeer in huis geeft. Bij de
meeste mensen staat wel één of
meer olifantbeeldjes in huis. Gekregen, geërfd, als aandenken gekocht of omdat het beeldje zo mooi
was. Echte olifantbeeldjes-verzamelaars zijn altijd op zoek naar nieuwe
exemplaren om hun collectie uit te
breiden. Op zaterdag 6 en zondag 7
juni staan in de tuin van het Olifant
Informatie Centrum in Kudelstaart
honderden olifantjes op grote tafels
uitgestald.

Olifantjes die de natuurbeschermingsorganisatie Vrienden van de
Olifant gekregen heeft van mensen
die overleden zijn of verzamelaars
die hun collectie geheel of gedeelte-

lijk opheffen. Bijvoorbeeld omdat ze
kleiner gaan wonen. Olifantjes-verzamelaars kunnen hun hart ophalen
aan de vele beeldjes en andere attributen, die overzichtelijk opgesteld
staan. Niet alleen om te kopen, maar
het is ook leuk om al die verschillende soorten olifantjes te zien. Voor
diegenen die nog geen verzamelaar
zijn, is dit een uitstekende gelegenheid om met een collectie te beginnen. Of om een mooi olifantje aan te
schaffen om ergens in huis neer te
zetten. Want olifantjes brengen geluk in huis, zoals algemeen bekend
is. Om iedereen in de gelegenheid
te stellen de verzameldagen te bezoeken, worden deze zowel op zaterdag 6 juni als op zondag 7 juni
gehouden, van 10.00 tot 16.00 uur.
Mocht het regenen, dat staan de tafels binnen opgesteld. Op het terras
kan iets gedronken en hier kunnen
bezoekers ook praten met anderen
verzamelaars. De opbrengst van de
olifantjesverkoop is bestemd voor
het nieuwe Elephant Transit Home
op Sri Lanka. Wie dat wil kan zich
opgeven als deelnemer van de Organisatiegroep Verzamelen. Deelnemers worden via de e-mail regelmatig op de hoogte gehouden van
al het nieuws en wetenswaardigheden op het gebied van het verzamelen van olifantjes. Het Olifantjes Verzamelweekend wordt gehouden bij
het Olifant Informatie Centrum aan
de Hoofdweg 120. Op dit adres is
ook het secretariaat van Vrienden
van de Olifant gevestigd. Nadere informatie via 0297-364224 of info@
olifanten.org.

Bijzondere miss verkiezing!
Aalsmeer - Donderdag 10 september vindt tijdens de feestweek
de jaarlijkse miss verkiezing plaats
en ter gelegenheid van de vijftien
editie wordt een speciaal programma gepresenteerd. De organisatie
doet een oproep aan alle missen die
de afgelopen vijftien jaar eerste of
tweede zijn geworden om nog een
keer mee te doen. Tijdens een galaronde betreden de ex-missen het
podium. De jubileum-verkiezing

gaat gepaard met een scala aan optredens van bekende artiesten. Zo
komt de bijna winnaar van Holland’s
got talent, zanger Waylon, naar
Aalsmeer en is musicalster Danny
de Munck gecontracteerd.
Ook de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld gaat het podium betreden en
de organisatie trakteert op een special guest. Missen kunnen zich opgeven via feestweekaalsmeer@
gmail.com.

Vijf consumptiebonnen gratis!

Vrijdag jeugddebat en
live-muziek in de N201
Aalsmeer - Vrijdagavond 5 juni vindt voor aanvang van de wekelijkse bandjesavond een jeuddebat plaats in de N201 aan de Zwarteweg. Het is het eerste debat van
een reeks die op verschillende lokaties gehouden zullen worden het
komende jaar. De hoofdonderwerpen op deze avond zullen zijn: Jongerenhuisvesting en het activiteitenaanbod voor jongeren; wat is er al
mogelijk en wat ontbreekt? Hoe kan
het beter? Bovendien kunnen alle
aanwezigen ook zeggen waar ze het
nog meer eens over willen hebben
met de gemeente in een volgend
debat. Op dit moment is de organisatie (Stichting Alexander, Cardanus, De Binding, N201 en gemeente) nog volop bezig met de voorbereidingen. De stellingen zullen uitnodigen tot pittige discussies tussen
voor- en tegenstanders. Het debat
wordt begeleid door een deskundige gespreksleider.
De N201 is vrijdag geopend vanaf
19.30 uur, het debat begint om 20.00
en duurt ongeveer tot 21.30 uur. Iedereen die op tijd aanwezig is ontvangt namens de gemeente vijf consumptiemuntjes en dat is natuurlijk
niet verkeerd, want na het debat
barst het wekelijkse vrijdagavondje
livemuziek weer los met optredens
van de alternatieve rockbands The
Expellers en The Heretics. Zie ook

www.n201.nl.
Zaterdag Playhouse 18+ feest
Zaterdag 6 juni is de volgende editie
van hèt 18+ housefeest in Aalsmeer!
Ook dit maal in het teken van lokaal
talent, georganiseerd door Freaky
Housefeelings en Kings of Clubs.
De N201 wordt de laatste tijd vaker
bezocht door feestgangers die geen
16 meer zijn, maar niet altijd zin
hebben om er ver op uit te trekken.
Dat hoeft ook niet, want met Playhouse heeft de N201 er een volwassen clubavond bij. Heb je het de vorige keer gemist, aarzel dan niet en
kom langs! Verwacht serieuze beats
en heupwiegende tracks, van house
naar techhouse via minimal naar
club en techno niets is raar en alles kan zolang de dansvloer maar in
beweging is! Behalve de muziek en
de gezellige sfeer is ook de Mojito
Madness cocktailbar weer present.
Zaterdag slaan twee actieve house
organisaties de handen ineen met
optredens van onder andere dj Erik
Walker, dj Nista, Jethro Galung en dj
Kubes. De avond wordt gehost door
mc JeeDee. Dus: zin in een lekkere gezellige houseavond? Kom dan
aanstaande zaterdag 6 juni naar de
N201 aan de Zwarteweg. Het feest
begint om 21.30 uur, duurt tot 03.00
uur, en de entree is gratis.
Meer info: www.kingsofclubs.nl en
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Concert in de Pauluskerk
Amstelveen - Op zaterdag 13 juni
geven Martin Zonnenberg en Marjolein een concert in de Pauluskerk.
Martin is natuurlijk bekend van de
E.O. en de vele zang- en kooravonden in het land.
Het muzikale duo wil het publiek
verrassen met diverse stukken muziek op orgel en of piano en diverse fluiten. Tevens zullen tijdens dit
concert de gezamenlijk Christelijke koren van Wim van Dijkhuizen
meedoen. Het thema van de koorstukken deze keer zijn verschillende
psalmbewerkingen, waaronder een
prachtige bewerking van psalm 23.
De koren kunnen overigens nieuwe
‘collega’s’ goed gebruiken en nodigen u/jou uit om een keer een repetitieavond bij te komen wonen. Na
het concert kan bij diverse leden informatie gevraagd worden. Het concert 13 juni begint om 20.00 uur, de
kerk is open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro per persoon,

Feestweekend Kudelstaart
barst komend weekend los

bezoekers onder de 12 jaar hebben
gratis toegang.
Iedereen is van harte welkom in de
Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg 116.

Ook in Aalsmeer: Veel
pop in pinksterweekend

Zondag opening door Jacob Spaans

Expositie ‘Levenstekenen’
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Het in oude luister herstelde interieur van de Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394 is het decor van de expositie ‘Levenstekenen’. Centraal staat
het werk van de Aalsmeerse Joke
‘Joka’ Nieuwenhuis Schrama. Haar
werk varieert van kleine tekeningen
tot grafieken en collages. Ook zijn
er olieverf schilderijen te bewonderen van de Amsterdamse kunstenaar Harry Emans. Joke heeft haar
opleiding tekenkunst en grafische
kunst in Haarlem genoten en zich
de afgelopen vijf jaar verder ontwikkeld op de internationale zomeracademie in Salzburg en Rome. Eén
van Joka’s creaties is een compilatie van tijdsopnamen van een mo-

Doe zondag mee met ‘Peur um erin’

del. Naakt, maar subtiel en vriendelijk. Ook zijn er verschillende afdrukken van ‘Fossil Fish’: een koperets van de mysterieuze prehistorische coelacanth. Harry Emans schildert groot realistisch werk. Hij laat
de menselijke staat van zijn op onnavolgbare wijze in een andere context zien waardoor liefde, lijden, geloof en angst een andere lading krijgen en door de beschouwer op een
bijzondere wijze worden beleefd.
Deken Jacob Spaans, onder wiens
auspiciën het interieur van het kerkje is hersteld, opent officieel de expositie op zondag 7 juni om 16.00
uur. De expositie is vervolgens te
zien tot en met 14 juni dagelijks van
14.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - In Landgraaf vond
het afgelopen pinkster-weekend
het alom bekende Pinkpop-festival plaats. Alweer voor de veertigste keer en genoten kon worden
van optredens van bekende sterren
als Bruce Springsteen, The Killers,
Anouk, Snow Patrol en onder andere het laatste optreden van Krezip.
De horeca in Aalsmeer bood inwoners ook een ’popvol’ pinksterweekend. Het spits werd zaterdag afgebeten door het duo Bag of Tricks in
de Oude Veiling en voor het optreden van het akoestische gitaarduo
Tom en Bart was veel belangstelling.
Vol was het de volgende dag, eer-

ste pinksterdag, in Joppe alwaar de
coverband Room50 de vele bezoekers tot dansen wist uit te lokken.
Op tweede pinksterdag was het café in de Weteringstraat opnieuw het
decor voor live-muziek. Gitariste en
zangeres Eef Guitar trakteerde samen met bassiste Monique de Jong
en drummer Robbie Carree op stoere bluesmuziek. Aanstaande zaterdag 6 juni kan in De Oude Veiling
in de Marktstraat opnieuw live-muziek gezien en gehoord worden. Een
optreden van twee Aalsmeerse dames staat gepland tijdens de presentatie-avond van de stichting Muzikaalsmeer.

Kudelstaart - Aankomend weekend vindt in Kudelstaart weer het
jaarlijkse feestweekend plaats. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn er activiteiten boordevol ontspanning,
sportiviteit én hilariteit. Op zondag wordt voor het eerst het spectaculaire ‘Peur um erin’ georganiseerd, waar iedereen aan kan meedoen. Vrijdag 5 juni wordt alweer
voor het vijfde achtereenvolgende
jaar een braderie gehouden op de
Kudelstaartseweg. Vorig jaar waren hier ongeveer zeventig kramen
te vinden van zowel bedrijven als
niet-commerciële organisaties. Dit
jaar hebben nog meer ondernemers
en standhouders maar ook verenigingen zich aangemeld, wat betekent dat het een goedgevulde braderie wordt. Naast de vele kraampjes is er muziek, vermaak voor kinderen en eten en drinken. De braderie begint om 14.00 uur, duurt tot
ongeveer 21.00 uur en vindt plaats
op de Kudelstaartseweg tussen het
Dorpshuis en de Herenweg. Automobilisten moeten er rekening mee
houden dat dit gedeelte tijdens de
braderie is afgesloten.
Beachvolleybaltoernooi
Op zaterdag 6 juni worden op de
parkeerplaats achter het Dorpshuis weer de jaarlijkse Kudelstaartse Beachvolleybal Kampioenschappen gehouden.
Dit evenement groeit ieder jaar in
deelnemende teams. Een team bestaat uit minimaal zes deelnemers,
waaronder minstens één dame. Op
twee prachtige zandvelden strijden
de teams weer om de hoogste eer,
maar het doel is vooral ook om gezellig sportief bezig te zijn. Het toernooi begint om 14.00 uur en loopt
door tot in de avond. Natuurlijk is er
een gezellig terras en kunnen ook

kinderen zich deze middag prima
vermaken.
Peur um erin
Nieuw dit jaar zijn de activiteiten op
zondagmiddag 7 juni. Rond de loswal aan de Herenweg vinden verschillende evenementen plaats,
waaronder een trekkershow, een
waterskishow en als meest spectaculaire evenement ‘Peur um erin’.
Denk voor dit laatste aan ‘Ter land,
ter zee en in de lucht’, gooi daar een
sausje van gezelligheid, sportiviteit,
water en Kudelstaart overheen en je
hebt de ingrediënten voor Peur um
erin. Anders dan bij ‘Ter land, ter zee
en in de lucht’ hoeven deelnemers
geen eigen kar of voertuig te maken, iedereen krijgt dezelfde.
De bedoeling is om vanaf de Loswal
zo snel mogelijk bij een boot te komen die verderop in het water ligt
en daar de bel te luiden. De winnaar
(met de snelste tijd) krijgt een prijs
van 75 euro. Daarnaast is er een
prijs voor de meest spraakmakende persoon die over de touwen heen
gaat. Iedereen is welkom om mee te
doen aan deze leuke activiteit. Degenen die mee willen doen worden
om 14.00 uur verwacht bij de loswal
en kunnen zich ter plekke opgeven.
Om 14.30 uur gaat Peur um erin van
start. Daarnaast zijn tussen 14.00 en
16.30 uur historische tractors te bewonderen en wordt een ringsteekwedstrijd gehouden.
De waterskivereniging geeft om
15.30 uur een demonstratie en voert
verschillende stunts uit.
Absoluut de moeite waard dus om
zondag naar de loswal te komen tijdens het Kudelstaartse Feestweekend! Kijk voor meer informatie op de
website van de organiserende vereniging De Pretpeurders: www.pretpeurders.nl.

Aanstaande zondag wordt tijdens het feestweekend in Kudelstaart de nieuwe
activiteit Peur um erin gehouden. Afgelopen week testte de organisatie vast
de installatie uit die zondag boven het water komt te hangen.

C1000 Clubactie vrijdag 5 juni:

Probeer instrument uit bij
kraam Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie
is één van de elf verenigingen die
meedoet met de Clubactie van de
C1000. In de afgelopen twee weken
zijn er al aardig wat muntjes opgehaald voor de muziekvereniging,
maar de komende weken zal er nog
flink gespaard moeten worden om
hoog te eindigen. Om dit te stimuleren staat Aalsmeers Harmonie vrijdagavond 5 juni bij C1000 met een
kraam. In de kraam zal een dvd te
zien zijn van het laatste concert dat
de Harmonie gegeven heeft. Tevens

kan iedereen gratis een instrument
proberen, bijvoorbeeld een klarinet,
fluit, saxofoon of hoorn. Leden van
de Harmonie staan achter de kraam
en geven graag meer informatie
over de vereniging en haar activiteiten. Aalsmeers Harmonie hoopt dat
de boodschappers zullen steunen
door hun muntjes aan de muziekvereniging te geven. De Harmonie
wil namelijk met de opbrengst nieuwe instrumenten aanschaffen. Voor
meer informatie over de Harmonie:
www.aalsmeersharmonie.nl.

ingezonden
De Aalsmeerser vlag van Dirk
Coq Scheltens, ik ben het helemaal
met je eens. De vlag van Aalsmeer is
in rood groen en zwart en aan een
vlag ga je niet knoeien. Dirk is ontegenzeggelijk iemand waar ik respect voor heb, wat hij deed en doet
voor het verenigingsleven, de ouderen en de watertoren verdient alleen
maar lof. Des te merkwaardiger vind
ik het dat hij nu opeens met onze
gemeentevlag aan de slag gaat en
helamaal als je er geld aan wil verdienen.

Er is nog nooit iemand geweest die
het in zijn hoofd haalde om de Nederlandse vlag te gaan aanpassen
met een leuk leeuwtje in de middelste baan. Dat is bijna oneerbiedig! Dus Dirk, blijf met je vingers van
onze gemeente vlag af. Je bent een
prachtmens. Je hebt genoeg andere mooie dingen in je kop, maar nu
ga je te ver.
Rudolf Guldemond,
Clusiusstraat 22

Duo Mooi in Fontaine Royale
Volgende week openingsborrel

Kunstenaar Frits Vogel
exposeert in Aalsmeer
Aalsmeer - Kunstenaar Frits Vogel
exposeert deze zomer in Aalsmeer.
Van 11 juni tot eind juli is een aantal van zijn werken te bewonderen
bij IT-bedrijf Colour of Business aan
de Witteweg 61. In Aalsmeer is Vogel een bekende naam. De kunstenaar, die het grootste deel van het
jaar op Bali woont en gedurende de
zomermaanden in Frankrijk verblijft,
was meer dan twintig jaar ontwerper van het Aalsmeerse bloemencorso. Door zijn werk voor het bloemencorso heeft Frits Vogel een speciale band met Aalsmeer gekregen.
Hij exposeerde door de jaren heen
al meerdere malen in de gemeente,
onder andere in de bloemenveiling
en het gemeentehuis. Frits Vogel is
een gevestigde naam in de internationale kunstwereld. Zijn werken
hangen over de hele wereld bij particulieren, bedrijven, in kerken en in
openbare gebouwen. De olieverfschilderijen van Frits Vogel zijn explosies van kleur. Bijna architectonisch geconstrueerd ontrollen de
flamboyante kleuren zich tot gebouwen, bloemen, planten, water, zon,
rotsblokken en landschappen. Vogel
laat zich moeilijk in het hokje van
een stroming passen, maar zelf omschrijft hij zijn werk als abstract-impressionistisch, balancerend op de
rand van het figuratieve. Speciaal

voor de expositie in Aalsmeer zijn
enkele nieuwe werken van de 77-jarige kunstenaar overgebracht naar
Nederland. Ook zijn er nog enkele
exemplaren van zijn eerder verschenen kunstboek te koop. De expositie bij Colour of Business start donderdag 11 juni met een openingsborrel in het pand op het bedrijventerrein aan de Witteweg 61. Een ieder die interesse heeft is van harte welkom om dan langs te komen
tussen 17.00 en 19.00 uur. Het IT-bedrijf geeft sinds vorig jaar kunstenaars de kans werk te exposeren in
de showroom en kantoorruimte. Na
de openingsborrel zijn de werken
van Frits Vogel tot eind juli tijdens
kantoortijden te bekijken.

Amstelveen - Op zaterdag 6 juni treedt het Duo Mooi op in restaurant Fontaine Royale aan de Dr.
Willem Dreesweg 1. Mooi bestaat
uit Harke de Vlas op gitaar en zang
en Jurgen Burdorf op gitaar. Tussen 18.30 en 21.30 uur is er live muziek. Het duo Mooi speelt wat de
naam suggereert: mooie jazzliedjes.
Mooi staat voor pure muziek, gebracht door pure muzikanten. Gedreven door een behoefte aan eerlijk entertainment gaat Mooi terug
naar simpel muziek maken zoals
het ooit bedoeld was. Akoestisch en
tijdloos. Harke (1975) speelde eerder met onder andere Villa Zeezicht,
Tres, The Funkalicious Collective,
FQP, Jellyfish, Pasadena Funk Association en vele gelegenheidsformaties. Daarnaast is Harke initiator van
Drum en Gitaarschool Amersfoort
en is hij actief als componist, tekstdichter en producer. Jurgen (1980)
was onder meer te horen met Michelle Courtens, Pasadena Funk As-

sosiation, Jelle Amersfoort en als
sessiemuzikant. Naast een succesvolle lespraktijk heeft Jurgen bovendien een platenlabel en produceert
hij vanuit zijn eigen studio diverse
artiesten.
Reserveren voor dineren met livemuziek is aan te raden. Hiervoor kan
contact opgenomen worden met
restaurant Fontaine Royale via 020
6401501 of reservering@fontaineroyale.nl.

Elfde editie Es-Lan in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 6 en zondag 7 Juni vindt de elfde editie van
Es-Lan in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Es-Lan staat voor
Electronic Sports Local Area Network, het spelen van spellen over
een lokaal netwerk. Het is de bedoeling dat elke deelnemer zijn eigen computer meeneemt, en die
dan vervolgens aan het centrale
netwerk koppelt. Vanaf dan is het
mogelijk om met (of tegen) de mensen die om je heen zitten te spelen.
Dit geeft volgens de deelnemers een
extra dimensie aan het gamen, omdat je naast het spelen van spellen

ook gewoon samen een biertje kan
drinken of met z’n allen een film kan
kijken. In het evenement staat dus
niet alleen het spelen van spelletjes
centraal, maar zeker ook de sociale factor. Tijdens de Es-Lan worden
ook enkele competities gehouden.
Hiervoor kan de website www.eslan.nl geraadpleegd worden.
De Es-Lan begint zaterdag rond tien
uur in de ochtend en gaat door tot
vier à vijf uur zondagmiddag. De bijeenkomst gaat de hele nacht door,
dus zorg wel voor een luchtbedje om te slapen. Inschrijven kan via
genoemde website.

Den Ouden Dorpshoek van
Johan Vreken in kaartenbak
Aalsmeer - Begin mei kwam in het
kader van het kaartenbak-project
uitgebreid voormalig café restaurant Floralia ter sprake. Een afbeelding van dit etablissement aan de
Stommeerweg diende als uitgangspunt voor het oude verhaal van de
pachters van dit café. Het werd met
pastelkrijt gemaakt door Désirée
Dekkers uit Rijsenhout. Opnieuw is
een afbeelding van een restaurant
in de kaartenbak gelegd. Dit keer
een nog bestaande uitspanning, namelijk De Oude Dorpshoek aan de
Dorpsstraat.
Mevrouw T. Berghoef-Vreken uit de
Cyclamenstraat schreef bij de kaart
het volgende verhaal over Johan
Vreken, de maker van dit schilderijtje dat zij in haar bezit heeft: “Johan Vreken werd geboren op 10
april 1935 op de Uiterweg. Hij is
helaas op 2 december 1985 plotseling veel te vroeg overleden. Hij
was een actief mens, die in het sociale en culturele leven steeds om
zich heen keek of hij niet de helpende hand kon bieden. Zo kende men
Johan, in Aalsmeer maar ook daarbuiten. Hij had als gevoelsmens de
drang en gave om zich te uiten: Hij
schilderde, tekende, maakte plastieken en beelden. Hij maakte tevens

gedichten, welke hij nog zelf voordroeg ook. In de tachtiger jaren exposeerde hij onder andere met en
bij Jelle Atema, hij heeft zich ingezet voor het behoud van De Oude
Veiling, door middel van gedichten,
die hij in de krant liet plaatsen. Door
zijn veel te vroege overlijden kon hij
helaas de vele plannen en ideeën
die hij nog had niet meer ten uitvoer
brengen.” Op het schilderijtje van
deze Aalsmeerse zondagschilder zie
je het kleine boerderijtje precies afgebeeld, met op de voorgevel geschilderd: Den Ouden Dorpshoek.
Als je nu het oude dorp binnenrijdt
lijkt er, behalve de nieuwere spelling van de naam, niet zo veel veranderd. De kaartenbak is een overblijfsel van het boek en de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’,
Aalsmeer in onbekende werken.
Deze bak staat permanent bij de
entree van expositieruimte het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Tijdens de lopende tentoonstellingen
kan iedereen nog steeds een afbeelding (samen met een verhaal!)
van een Aalsmeerse / Kudelstaartse plek of persoon inleveren. Openingstijden van het Oude Raadhuis
zijn van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
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Zaterdag weer landelijke
cactus- en vetplantendag

Aalsmeerse cocktailmaker Rick
voor Nederland naar WK
Aalsmeer - Op woensdag 27 mei
werd in The College Hotel in Amsterdam de Nationale Cocktail Competitie 2009 gehouden en de winnaar
is niemand minder dan de 19-jarige Rick Joore uit Aalsmeer. De barmanager van Bloomingdale aan Zee
in Bloemendaal mag nu Nederland
gaan vertegenwoordigen tijdens de
wereldkampioenschappen in augustus in Berlijn. Cocktails maken
is voor deze 19-jarige, die toevallig
in het horecavak is beland, een passie. Als 14-jarige belandde Rick voor
een snuffelstage bij restaurant De
Zotte Wilg aan de Uiterweg en na
deze vijf dagen had hij z’n keuze gemaakt. Hij ging de horeca in. Na de
Mavo volgde hij een horeca-opleiding bij het ROC en inmiddels is na
Dickies in Amstelveen de populaire strandbar in Bloemendaal de vaste werkgever van deze Aalsmeerder. Tijdens de Nationale Competitie moest Rick het opnemen tegen
vijf andere finalisten. Joore zette de
jury zijn cocktail ‘Belle Peche’ voor
en wist hiermee te imponeren. “Een
perfecte balans tussen zoet, zuur en
bitter”, oordeelde de jury. Als basis
voor zijn cocktail gebruikte de 19jarige jenever en mengde deze typische Hollandse drank met onder meer verse perzik en limoen-

sap. De garnering hield Rick simpel,
doch volgens de jury ook artistiek.
Tijdens het WK gaat de Aalsmeerder het opnemen tegen cocktailmakers uit totaal 55 landen. De 19-jarige blijft er vooralsnog nuchter onder. Een week naar Berlijn ziet hij in
ieder geval helemaal zitten! De presentatie tijdens de Nationale Competitie was in handen van Ramon
Beuk en een der juryleden was Robert Schinkel.

neemt het aantal bezoekers ook
nog steeds toe. Naast de centrale hal met een 150 meter aan kramen staan de kassen van de cactuskwekerij open voor bezoek. Alleen dat laatste is al een unieke ervaring. Kinderen zijn van harte welkom, waarmee deze dag ook als familie uitje geslaagd kan worden. Het
evenement wordt om 11.00 uur van
een Mexicaans tintje voorzien door
een Spaanse zangeres.
De landelijke cactus- en vetplantendag is zaterdag van 9.00 tot 16.00
bij handelskwekerij Ubink aan de
Mijnsherenweg 20.
Meer informatie is te vinden op
www.cactusinfo.nl.

Foto: Judith Kleinsmit.

Niet geschoten is altijd mis

Leden FloraHolland gaan
akkoord met winstdeling
Aalsmeer - “Deze crisis krijgt de
sierteelt niet knock-out”, zei bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen donderdagavond 28 mei bij de
opening van de algemene ledenvergadering van FloraHolland. “Als
sector maken we de ernstigste crisis mee sinds de jaren dertig. Voor
veel kwekers vallen de opbrengsten zwaar tegen. Het weer, de valutaontwikkelingen en de recessie
zijn daar een verklaring voor, maar
die bieden geen oplossing. Het is tegen die achtergrond goed te constateren dat het bedrijf FloraHolland staat als een huis, en dat onze marktplaatspositie niet door de
crisis wordt aangetast. We zetten de
tering naar de nering, scherpen de
koers aan en blijven zo krachtig ten
dienste van de sector.”
De leden van FloraHolland gingen
donderdagavond akkoord met de
jaarcijfers 2008 en de voorgestelde
winstverdeling. Van het nettoresultaat van FloraHolland van 3,3 miljoen euro wordt 1,7 miljoen euro op
naam van de leden bijgeschreven
op de participatiereserve. De resterende 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve van
de veilingcoöperatie. Algemeen di-

Kudelstaart - Op zaterdag 6 juni zal net als voorgaande jaren de
landelijke cactus- en vetplantendag worden gehouden. Cactuskwekerij Ubink stelt hiervoor ruimte en
andere faciliteiten beschikbaar. De
entree is gratis, net als de koffie en
thee. Op deze dag zullen liefhebbers
en kwekers uit binnen- en buitenland planten tonen en voor de verkoop aanbieden.
Verschillende afdelingen van de
landelijke vereniging Succulenta
zijn met kramen aanwezig om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Vorige jaren trok deze dag meer dan duizend bezoekers
en met de toenemende bekendheid

recteur Timo Huges gaf een toelichting op het pakket bezuinigingen
van bijna 15 miljoen euro, waarmee
FloraHolland in 2009 reageert op de
tegenvallende cijfers. “Die zijn deels
eenmalig van aard. De markt vraagt
vooral om structureel lagere veilingen ketenkosten. Daarom gaan we
versneld aan de gang met verdere
virtualisering van onze verkoopprocessen, scherpen we het kwaliteitsbeleid aan en maken we de logistieke operatie flexibeler. FloraHolland zet daarmee vol in op meer ketenefficiency, zonder aan commerciële slagvaardigheid in te boeten.
We doen dit zonder gedwongen
ontslagen.” FloraHolland gaat voor
2009 uit van een omzetdaling van 10
procent. Ook bij deze omzetdaling
blijft het financiële fundament van
de coöperatie stevig. “De solvabiliteit van de veiling staat nu op 21,4
procent, het risicodragend vermogen komt uit op 47 procent. Dat zijn
nog steeds goede cijfers. Ook in het
relatief lastige jaar 2008, tevens het
eerste jaar na de fusie, hebben we
FloraHolland sterk en op koers weten te houden”, concludeerde financieel directeur Erik Leeuwaarden in
zijn toelichting op de jaarcijfers.

Aalsmeer - Niet geschoten is altijd mis! Dat was duidelijk voor een
aantal klanten die onlangs tijdens
een foto-shoot bij Ridder & Co binnenliepen en rustig wachtten tot
deze ‘schietsessie’ voorbij was…
Zij moesten even wachten, want
de staatsloterij had een fotograaf
op pad gestuurd om een paar foto’s te maken voor de Millionseller
van de Staatsloterij. De Millionseller
is een krant die bestemd is voor de
alle verkooppunten van Nederland.
Middels dit regelmatig uitgegeven
blad worden alle verkooppunten

op de hoogte gehouden van allerlei
ontwikkelingen van de staatsloterij.
De laatste editie van dit blad is helemaal gewijd aan de reis naar Athene voor de 25 beste verkooppunten
van Nederland. Ridder & Co wordt
daarin ook geïnterviewd als één
van de twee onderscheiden winkeliers van Nederland, met de Runners
Up Award 2009. En daar hoort natuurlijk een foto bij, met de Runners Up Award duidelijk in de beeld!
Bijgaand het resultaat van de fotoshoot van Ridder & Co voor de Millionseller van de staatsloterij.

Gratis voedingsadvies voor
honden bij René Jagerman

Op weg naar pramenrace 2009

Aalsmeer - Heeft uw hond huidproblemen, een doffe vacht of haarverlies, een moeilijke vertering, winderigheid of een slechte of te veel
ontlasting? Dan zeker aanstaande
zaterdag 6 juni naar dierenspeciaalzaak René Jagerman in de Ophelialaan 103 gaan! Nutro Choice, de
specialist in hondenvoeding, komt
deze dag naar de gezellige en ruim
gesorteerde winkel en geeft gratis

voedingsadvies voor honden. Nutro
Choice garandeert uw hond een gezonde huid, een glanzende vacht en
vitaliteit. Geïnteresseerd, te kampen
met één der genoemde problemen?
Mis deze kans niet en kom zaterdag met uw hond naar de René Jagerman in de Ophelialaan. De Nutro
Choice-specialist is aanwezig van
11.00 tot 16.00 uur. Meer weten? Bel
0297-360690.

‘De Kale Zak’ leeft weer!
Aalsmeer - Afgelopen week is een team bouwers uit Rijsenhout gestart met
de bouw van de in 2008 overvaren praam, genaamd ‘De Kale Zak’. De bouwers van deze supersnelle hightech praam zijn Gerben van de Knaap en Peter en Johan Daalman. De onderbouw is bijna klaar, volgende week gaan de
bouwers de praam omdraaien en verder afbouwen. Het drietal hoopt ergens
half danwel eind juli de eerste proefvaart te gaan maken. Zeker is in ieder geval dat ‘De Kale Zak’ weer leeft en hard op weg is naar een zinderende pramenrace 2009 in september.

Seniorenmenu voor ANBO
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
waren zo’n 30 leden van de afdeling
Aalsmeer aanwezig in restaurant
de Oude Veiling om gezellig met elkaar te dineren.
De directie van het restaurant had
speciaal voor de ANBO een senioren menu samengesteld met voldoende keus op de kaart. Hopelijk
gaat deze kaart zijn intrede doen
binnen dit restaurant. Het initiatief

was genomen door Ineke van de
Rotte die via het gewest Noord-Holland van de ANBO is aangesteld om
diverse activiteiten te ontplooien en
dit met succes doet.
Zoals de verkeersmiddag, uitleg van
de OV chipkaart en nog kort geleden de Tom Tom instructie bijeenkomst. In juli gaan de leden weer
proberen om gezellig met elkaar uit
eten te gaan.

Eerste paal botenloods
Heemhorst Watersport
Aalsmeer - Vrijdag 29 Mei omstreeks 15.00 uur is door mevrouw
Ter Horst de eerste paal geslagen
voor de nieuw te bouwen botenloods van 3.000 vierkante meter van
Heemhorst Watersport op het terrein aan de Oosteinderweg 123. De
loods gaat onder andere gebruikt
worden voor de winteropslag van
pleziervaartuigen. Rond 14.45 uur
verzamelden de eerste mensen zich

op het terrein om het officiële moment bij te wonen. Onder de gasten
bevonden zich familieleden, buren,
vrienden, geïnteresseerden, alsmede een vertegenwoordiging van
bouwer Bosman b.v. Als de bouw
volgens plan verloopt, hoopt Heemhorst Watersport haar uitbreiding
in september te openen. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.
heemhorstwatersport.nl

Hagelschade? Experts van
Pijnaker staan klaar!
Aalsmeer - In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei heeft het
flink ‘gespookt’ in heel Nederland.
Ook in Aalsmeer en omgeving waren er hevige onweers- en hagelbuien. Grote hagelstenen kwamen uit
de lucht en als gevolg hiervan zijn
veel auto’s beschadigd. ABS Autoschade Pijnaker aan het Schinkeldijkje 2 heeft gelijk gereageerd
en een hagelcentrum opgericht
met een team van gespecialiseerde schadeherstellers. Heeft u twijfels of uw auto wel of geen hagelschade heeft? De experts van Pijn-

aker staan klaar om er naar te laten kijken! Het autoschadebedrijf is
erkend door alle verzekeringsmaatschappijen en kan helpen om alle
(hagel)-schades op korte termijn te
herstellen en af te handelen met de
verzekeringsmaatschappij.
Pijnaker aan het Schinkeldijkje 2
is iedere maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.30 uur
en zaterdag zijn bezoekers welkom
tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor meer
informatie: 020-6478001, info@autoschadepijnaker of kijk op www.
autoschadepijnaker.nl.

Zaterdag uitdeelactie Ophelialaan

Aanmoediging van C1000-Koster

Maandag start avondvierdaagse
Aalsmeer - C1000-Koster zal tijdens
de aankomende avondvierdaagse
weer aanwezig zijn met een pitstop
voor de wandelaars. Tijdens hun
wandeling zullen zij een avond getrakteerd worden op een aantal versnaperingen. Dit omdat C1000-Koster de locale sportieve activiteiten
graag een warm hart toedraagt. De
avondvierdaagse start aanstaande
maandag 8 juni 0m 18.00 uur bij het
sportcomplex van atletiekvereniging
Aalsmeer in de Sportlaan. Op alle
scholen zijn inschrijvingsformulie-

ren uitgedeeld. Inschrijven kan ook
bij de dames van Drunen-Poortinga,
tel. 0297-326332 en W. van Drunen,
tel. 0297-340355, door een mail te
sturen naar leo.van.ingen@hetnet.
nl of tijdens de eerste wandeldag
in de AVA-kantine. Bij voorinschrijving zijn de kosten 2,50 euro voor
leden en niet-leden betalen 3,50. Bij
inschrijven op de eerste wandeldag
wordt 4,50 euro gevraagd. Donderdag 11 juni is de laatste wandeldag
en wacht de deelnemers uiteraard
een groots ontvangst!

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
is het weer ‘uitdeelzaterdag’ in de
Ophelialaan. Winkeliersvereniging
Ophelialaan laat iedere maand opnieuw van zich horen, omdat zij blij
met hun klanten. Daarom trakteert
de winkeliersvereniging elke maand
op een zaterdag cadeaus uit en deze worden uitgedeeld het winkelend publiek. Dus nietsvermoedend
loopt u daar en dan komt iemand
opeens met u praten en biedt u een
presentje aan namens de winkeliers
van de Ophelialaan. En dat alleen
om te laten blijken dat de Ophelialaan blij is met u als winkelend publiek. Daarom worden elke maand
mensen in de watten gelegd door
omstebeurt een andere winkel die
de actie inhoud geeft voor de winkeliersvereniging. Verleden keer waren het heerlijke taarten van bakkerij Hulleman. En wat het dit keer is,
is nog geheim, maar vast staat wel
dat de lekkerbekken weer goed aan
hun trekken komen. Dus als u van
plan was om zaterdag te gaan winkelen, kom dan winkelen in de Ophelialaan! Wie weet wordt u dit keer
uitgekozen!
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Weekaatje weer spektakel!
Aalsmeer - Op vrijdag 29 mei begon voor de 32ste keer het Weekaatje. Het thema van dit weekend
was ‘Holland’. In totaal 197 kinderen, verdeeld over 18 groepen, deden mee aan dit festijn. Zo waren
onder andere de palingrokers, de
fietsers, de kaasboeren, de poffertjes en de 11 stedentocht getuige
van de opening. De kampstaf kwam
op met paard en wagen, waarna
de vlag werd gehesen en het Wilhelmus klonk. Alle groepen werden voorgesteld en op de foto gezet. Daarna was het tijd om alle ouders en andere belangstellenden
naar huis te gaan. De kampgangers hadden een druk programma
voor de boeg. Er moest al gelijk gestart worden met de fotospeurtocht
naar de atletiekbaan. Bij AVA aangekomen gingen de teams diverse
sportonderdelen afwerken en werden zo de eerste punten verdiend.
Na het verspringen, de sprintjes, het
kogelstoten en nog een aantal onderdelen was het weer tijd om terug
te lopen naar RKAV. Voor de jongste groepen was het inmiddels bedtijd geworden. De oudste groepen
moesten nog een spooktocht lopen.
Door middel van het volgen van reflectoren en aanwijzingen een per-

soon uit de Nederlandse geschiedenis vinden. Hierna was het ook voor
deze kinderen bedtijd. Het bleef
nog lang rumoerig op het kampterrein. De wekker ging alweer vroeg
op de zaterdagmorgen. Bij het ontbijt kreeg iedere groep een envelop
met opdrachten voor de hele dag.
Dit was voor het rode draad spel
en daarmee konden puzzelstukken
gewonnen worden. Zo moesten er
op het hele terrein provincies gezocht worden en moesten ze rebussen oplossen. Het ochtendprogramma was gevuld met het SMS spel.
Via een sms kregen de groepen een
coördinaat door en met een plattegrond van de Hornmeer moest naar
dit punt gelopen worden. Eenmaal
aangekomen moesten de verstopte
woorden gezocht worden. Uiteindelijk werden de groepen naar 10 punten gestuurd en moest er met de
10 woorden een zin gevormd worden. Onderweg had de keukenstaf
voor een natje en een droogje gezorgd. Na een lekkere lunch was het
’s middags tijd om te gaan poldersporten. In het Hornmeerpark hadden de mannen van de kampstaf
met de nodige hulp van vrijwilligers
een negental spelen gebouwd. Met
het warme weer van deze dag, was

het een geweldig spektakel om zo
op, in en om de sloten bezig te zijn.
Met een paar touwen over de sloot
naar de overkant, via een loopzeil
of vissen in een groot bassin, het
kon allemaal. Sommigen hadden
na dit onderdeel wel een douche
verdiend. Dit kwam mooi uit, want
na het avondeten was er de disco
avond. De dj had er weer veel zin in
en wist iedereen op de vloer te krijgen. Ook is nog het spel Raad een
Lied met de groepen gespeeld. Dj
Ronald had een paar nummers uitgezocht en de kinderen moesten de
artiest en de titel raden. Na de disco zat het programma voor de zaterdag er weer op en konden de kinderen met leiding in de tenten weer
een paar uurtjes slapen.
De zondag stond in het teken van
de negen kamp. Alle groepen moesten negen spelonderdelen afwerken. Levend sjoelen, een estafette,
de steprace, het waterbassin, water
overbrengen, toverbal , de survivalbaan, blindvolley bal en de oberrace
waren uitgezet op het derde veld.
Even na drieën gingen de hekken
open en konden de ouders, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden een kijkje komen nemen. Ook
werd nog een spel op de tribune
gespeeld. Dit was om de algemene
basiskennis te testen. Rond de klok

van half 6 moest afscheid genomen
worden en kon de keukenstaf aan
het avondeten beginnen. Gelukkig
troffen de kampgangers het enorm
met het weer en konden alle maaltijden in een heerlijk zonnetje genuttigd worden. Zondagavond is
traditioneel zwemavond. Alle leiders
en kinderen liepen naar De Waterlelie en genoten van een frisse duik.
De hele dag zon, wind en nu een
duik in het water, tja dan ben je ’s
avonds wel heel erg rozig. Het was
dan na het zwemmen heel snel rustig op het kampterrein, want iedereen was in diepe rust. De maandag
was alweer de laatste dag. Op het
veld waren 45 kleine spelletjes uitgezet waar muntjes mee verdiend
of verloren konden worden. De spelenkermis werd tot de lunch gespeeld en daarna speelden de jongens en meisjes de finale van het
rode draadspel. Iedere groep had
puzzelstukken verdiend met diverse
opdrachten. Met de puzzelstukken
kregen de groepen een schatkaart
van het RKAV terrein. Op deze kaart
stond een plek gemarkeerd waar de
schat te vinden was. En toen was
het tijd om het terrein op te ruimen,
want om 15.00 uur was de sluiting
van alweer het 32ste Weekaatje. Iedereen kijkt terug op een geweldig
weekend.

Scholenproject Flora groots
muzikaal spektakel
Aalsmeer - Al weken hadden de
groepen 5 en 6 van de lagere scholen in Aalsmeer zich voorbereid op
het derde scholen project van Muziekvereniging Flora uit Aalsmeer.
Na de projecten Beestenboel en
Welterusten werd het nu ‘Een reis
om de wereld’. Het doel dat Flora
voor ogen staat, is om kinderen al op
een jonge leeftijd bekend te maken
met muziek, en zelf leren te musiceren. Bernadette de Bree heeft net
als de andere projecten ‘Een reis om
de wereld’ bedacht. De liedjes er bij
uitgezocht, en alle muziek is door
dirigent Dick-Jan Veerbeek zo gearrangeerd zodat de fanfare de leerlingen kon begeleiden. Ook konden
ze alvast hun liedje oefenen. Dirigent Dick- Jan veerbeek heeft alle scholen van te voren bezocht. Zo
kon hij vertellen over de instrumenten die in een fanfare bespeeld worden, en ze laten zien en horen.
Afgelopen maandag 25 en woensdag 27 mei was het dan zover. De
gymzaal van de Mikado in Oost was
helemaal versierd met tekeningen
die de leerlingen hadden gemaakt
passend bij hun liedje. Maandagavond waren de Jozefschool, de

Hoeksteen en de Wegwijzer aan de
beurt en woensdag Samen op Een,
De Zuidooster en de Oosteinderschool. Het Thema ‘Een reis om de
wereld’ brachten de ouders, fanfare,
leerkrachten, en de kinderen naar
Rusland, China, Afrika, Zuid-Amerika, Spanje over zee en weer terug
naar Nederland. Als afsluiter werd
er door iedereen uit volle borst het
wel bekende ‘Op een onbewoond
eiland’ gezongen. Na afloop mochten de kinderen proberen om op een
instrument te spelen, bij vele kwam
er ook al heel goed geluid uit. Flora kan terug kijken op een zeer geslaagd scholenproject en hoopt dan
ook dat ze vele kinderen en ouders
enthousiast hebben kunnen maken om muziek te komen maken bij
de muziekvereniging. Wie meer wil
weten over muziekvereniging Flora
kancontact opnemen met Ton Hol,
tel. 0297-326209, Monica Straathof,
tel. 0297- 342972 of kijk op de webpagina www.muziekverenigingflora.nl. Komen luisteren op de zomeravondconcerten op maandag 22 juni ik Kudelstaart en maandag 29 juni in Aalsmeer is eveneens een optie. U/jij bent van harte welkom.

Straatspeeldag in Oosteinde

Basisschool De Hoeksteen
viert meesters- en juffendag
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
28 mei was het groot feest op PC
Basisschool De Hoeksteen. De leerkrachten van de school vierden gezamenlijk hun verjaardag. De juffen en meesters werden op deze
dag door ouders en leerlingen eens
goed in het zonnetje gezet. En de
leerkrachten trakteerden op hun
beurt op een doe-voorstelling van
theatergroep Spring.
De groep studeerde gedurende de
dag een toneelstuk in, waarbij alle
kinderen van de school een rol kregen toebedeeld. Resultaat: Een op-

voering van het toneelstuk ‘Schuiten
en schavuiten’.
Het verhaal speelt zich af in de Gouden Eeuw. Batavus Droogstoppel,
een Amsterdamse koopman, gaat
met zijn Oost-Indiëvaarder op zoek
naar de lekkerste thee ter wereld.
Tijdens zijn tocht belandt hij in allerlei landen en dit leidt tot bijzondere ontmoetingen én een zeer speciale vondst.
Tijdens de uitvoering mochten ouders komen kijken. Iedereen op De
Hoeksteen heeft genoten van deze
bijzonder feestelijke dag.

Sterren voor de klas

Amstelveen College decor
voor Robert ten Brink
Amstelveen - Het Amstelveen College was onlangs het decor voor
de opnames van het tv-programma ‘Sterren voor de klas’ van Teleac.
In dit programma worden bekende
Nederlanders voor een klas middelbare scholieren gezet. Zij worden
door een deskundige beoordeeld op
een aantal competenties die iedere
docent hoort te bezitten. In deze uitzending was Robert ten Brink aan
de beurt. Onder begeleiding van geschiedenisdocente Meike Vermaase
gaf de showmaster twee lessen over
de Middeleeuwen aan klas 1H2.
Hij vond het enorm leuk om te doen,
maar het lesgeven viel niet mee.
Vermaase hierover: “Het vertellen
over de middeleeuwen ging Robert
goed af. Hij wist verbazingwekkend
veel over het onderwerp en kon dit
ook op boeiende wijze aan de leer-

lingen overbrengen.
Orde houden ging de tweede les
echter wat minder goed.
Tijdens de eerste les keken de leerlingen de kat nog wat uit de boom
maar in de tweede les werd hun
nieuwe docent niet gespaard. Propjes vlogen door het lokaal, er werd
gekletst en alle grenzen werden opgezocht.
Robert wist niet goed wat hij met
de situatie aanmoest. Verhalen vertellen, dat ging allemaal wel, maar
klasse-management, dat was heel
wat lastiger”.
De reactie van Ten Brink achteraf:
“Wat was dit verschrikkelijk zwaar!
Hoe kunnen docenten dit de hele
dag, de hele week doen?!” De uitzending wordt op 28 augustus om
19.30 uur uitgezonden op Nederland 2.

Aalsmeer - De Kopersvereniging
Polderland nodigt u en uw kinderen
graag uit voor een gezellige middag
buitenspelen op woensdag 10 juni, waarbij aandacht besteed wordt
aan verkeersveiligheid in het algemeen en de verkeerssituatie in de
wijk in het bijzonder.
De middag is bedoeld voor alle kinderen van 3 tot ongeveer 11 jaar uit
Aalsmeer-Oost en staat in het teken
van lekker spelen én verkeersveiligheid. De middag in de wijk Polderland in Nieuw-Oosteinde heeft twee
thema’s: Veilig oversteken en verkeersborden. Het thema Veilig oversteken is bedoeld voor de allerkleinsten die veilig hun weg van en naar
de speeltuin in de wijk moeten kunnen vinden, zodat u ze met een gerust hart kunt laten buiten spelen.
Het thema ‘Verkeersborden’ is voor
de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.
Zij gaan aan de slag met het veiliger
maken van de verkeerssituatie in de
wijk door het ontwerpen van hun eigen verkeersbord. Dit wordt gedaan
met verf! Trek dus kleding aan die
tegen een stootje kan. Elk kind krijgt
van de organisatie een strippenkaart. Hier hoeft niet voor betaald
te worden. De middag wordt me-

de georganiseerd met geld van de
Gemeente Aalsmeer uit het Fonds
Buurtinitiatief. Voor het verkeersborden maken hebben de firma’s Provak en Carpentier materiaal ter beschikking gesteld. E-markt van de
Bos zorgt voor de verwenning van
de inwendige mens. De kinderen
kunnen vanaf 13.00 uur een strippenkaart afhalen bij de Kunstwerken. Om 13.30 wordt de middag
officieel geopend. Meteen daarna
kunnen de kinderen met de strippenkaart de Oudhollandse spelletjes spelen in willekeurige volgorde. Als de kinderen uitgespeeld zijn
kunnen ze de strippenkaarten weer
inleveren. Zij krijgen dan nog een
lekkere koude verrassing.
De straatspeeldag duurt tot 16.00
uur. Om deze gezellige middag te
kunnen laten plaatsvinden is hulp
nodig! De initiatiefnemers zoeken
nog enthousiaste vaders, moeders,
broers, zussen, opa’s, oma’s of buren die gedurende de middag de
kinderen willen ondersteunen bij
het spelen. Meld je aan bij de organisatie wonende in de Duikerstraat
op de nummers 2, 10, 16 en 41 of
Gemaalstraat 27 of mail naar slingerland@caiway.nl.

Skeelerfestijn voor jeugd van
basisscholen in Kudelstaart

Kudelstaart - De SchaatsTrainingsGroep VZOD viert feest! Een heel jaar
lang viert de vereniging feest omdat
volgend jaar mei alweer het 25 jarig bestaan gevierd mag worden. Ter
gelegenheid van dit jubileum wordt
op woensdag 17 juni op de skeelerbaan in Kudelstaart een skeelerfestijn gehouden. Deze is bedoeld voor
alle kinderen van de basisschool uit
Kudelstaart en Aalsmeer. Het festijn begint om 14.00 uur op de skeelerbaan aan de Wim Kan Dreef in
Kudelstaart. De deelname is gratis, maar het dragen van een helm

is wel verplicht. Er wordt een indeling in groepen gemaakt en elke
groep legt een bepaald parcours af.
Dit kan zowel op als rond de skeelerbaan zijn. Er zullen op diverse
plaatsen stempelposten zijn. Bij elke
stempelpost krijgen de deelnemers
een stempel en natuurlijk wil iedereen zoveel mogelijk stempels halen.
Voor alle deelnemers is er na afloop
iets te drinken en een leuke herinnering! Voor vragen kan contact opgenomen worden met George Appelman, tel. 0297-323827 of Eline
van der Zwaard, tel. 06-13737202.

Groep 6 Samen Een op
Jeugdkampioenen bij TvK
bezoek in Reinwaterschip
Aalsmeer - Het Reinwaterschip
ligt momenteel aangemeerd in de
Amstel bij Uithoorn. Dit voormalig
actieschip is een lesboot die door
scholen wordt bezocht en biedt actief lesmateriaal over onderzoek
naar waterkwaliteit. Groep 6 van Samen Een bezocht deze boot afgelopen dinsdag 26 mei. Een potje slootwater ging mee, om op kwaliteit te
laten onderzoeken. In het laboratorium werd na toevoeging van azijn
of soda het water blauw.
De conclusie was daarmee dat er

schoon water uit Aalsmeer was
meegebracht.
Met een rondleiding over het schip
werden de kinderen bewust gemaakt van het belang van goed water en het gebruik ervan. Ga er zuinig mee om, werd de kinderen verteld. Aan het einde werd de onderzeeboot nog ingestapt en leek het
of iedereen onder water was. Spannend! Het was allemaal erg leerzaam, een geslaagde excursie voor
de Samen Een leerlingen van groep
6.

Kudelstaart - Afgelopen woensdag
is het jongensteam van tennisvereniging Kudelstaart kampioen geworden in de KNLTB competitie. De
jongens hebben geen enkele wedstrijd verloren, één keer hebben ze
gelijk gespeeld. Een hele prestatie
voor Niels Piller, Bart Vreken en Pepijn Versteeg, omdat dit het eerste
jaar is dat zij meededen aan deze
competitie. Dit beloofd nog wat voor
de toekomst!

Superhelden tijdens kampeerweekend in De Waterlelie
Aalsmeer - Heb je ooit wel eens
een superheld willen zijn of er een
willen ontmoeten? Kom dan op 26,
27 en 28 juni naar zwembad de Waterlelie aan de Dreef voor een kampeerweekend. In de afgelopen jaren hebben er ridders en prinsessen rondgelopen of piraten of cowboys en girls.
Nu komen er superhelden! Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar met
een zwemdiploma zijn van har-

te welkom. Er wordt drie dagen gekampeerd bij het zwembad onder
leiding van geroutineerde jongens
en meisjes. De deelnemers slapen
twee nachten in een tent en gaan
veel zwemmen en spannende spelletjes doen. Bel je vriend of vriendin, pak je slaapzak en luchtbed,
je handdoek en tandenborstel en
geef je op bij zwembad de Waterlelie of bel voor kosten en inlichtingen
0297-326078.
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Bijeenkomst ondernemers Flower Mainport Aalsmeer:

“Bereikbaarheid en innovatie
essentieel voor centrumfunctie”
Aalsmeer - ‘’Bereikbaarheid is de basis voor het functioneren van het
sierteelt-handelscentrum Aalsmeer, meer samenwerking bij innovatie is essentieel om de centrumfunctie te versterken”. Dit waren twee
van de conclusies van de bijeenkomst van het ondernemersnet-werk
van Flower Mainport Aalsmeer op 28 mei in de nieuwe vestiging van
PTMD Life Style Centre in Green Park Aalsmeer. PTMD is het eerste
bedrijf dat zich op dit nieuwe bedrijventerrein heeft gevestigd. ‘’Een
voorbeeld van innovatief ondernemerschap”, aldus wethouder Berry Nijmeijer van de gemeente Aalsmeer, een van de sprekers tijdens
de bijeenkomst.
Jos van Opdorp van het in 1990 opgerichte PTMD, dat begin dit jaar
met de Aalsmeerse vestiging vanaf de Hornweg verhuisde naar het
ultramoderne gebouw aan de Braziliëlaan in Green Park Aalsmeer,
legde uit dat de onderneming zich
heeft ontwikkeld van leverancier
aan bloemisten tot een lifestylecentre en een merk in de woninginrichting. ‘’Bij alle verkoopmethoden die
we inzetten, variërend van persoonlijk bezoek tot webshops en internet, vinden we het ook belangrijk
om klanten in onze eigen vestiging
te kunnen ontvangen. In de sfeer
die wij met ons design oproepen en
met de verrassing van steeds wisselende collecties.’’ Lifestyle, zo werd
tijdens de presentatie en het bezoek
aan Life Style Centre en cash & carry duidelijk, biedt aanknopingspunten om de markt voor bloemen en
planten te verruimen.
Bloomin’Holland
Wethouder Berry Nijmeijer van de
gemeente Aalsmeer en lid van de
Stuurgroep Greenport Aalsmeer,
zette tijdens de druk bezochte bijeenkomst uiteen dan Bloomin’Hol-

land het bloeiende hart kan worden van Green Park Aalsmeer, het
bedrijventerrein van 180 ha dat in
Aalsmeer en Uithoorn rond de omgelegde N201 wordt ontwikkeld.
Bloomin’Holland wil de functies
van marktplaats, ontmoetingscentrum, showcase, kenniscentrum en
experience center combineren. ,,In
de internationale bloemenwereld is
Aalsmeer een merk. Dat kunnen we
benutten in het belang van de hele
sector’’, aldus Nijmeijer. Hij ging niet
uit de weg, dat het hoge ambitieniveau van het vernieuwende concept door de huidige economische
ontwikkelingen lastiger is te realiseren. “Maar de reacties op het idee
en de kansen die dit voor de sector en Aalsmeer en omgeving biedt,
worden door praktisch iedereen onderschreven’’, zei hij tijdens de discussie.
Van planvorming naar uitvoering
Nijmeijer en Marcel Claessen, voorzitter van Flower Mainport Aalsmeer
en vestigingsmanager van FloraHolland Aalsmeer, gingen in hun presentaties in op ontwikkelingen in de
Greenport Aalsmeer en de activitei-

ten die door overheden en bedrijfsleven worden ontwikkeld. De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft vorig jaar de ruimtelijk economische visie 2025 vastgesteld. Daaruit vloeien
projecten voort om de greenport te
versterken. Zoals reconstructie van
glastuinbouwgebieden, nieuwvestiging in PrimAviera bij Rijsenhout en
verbetering van de bereikbaarheid.
“De nieuwe N201 is een stap, maar
we moeten nu al aan de gang met
opwaardering hiervan. Verbetering
van openbaar vervoer is in dit kader
ook een belangrijk aandachtspunt”,
noemde hij als voorbeelden.
Samenwerken bij innovaties
Tijdens de discussie met de ondernemers was er opvallend veel aandacht voor de innovatieve kracht
van de Nederlandse sierteeltcluster. “Door meer samenwerking in
de keten van veredelaar tot bloemist
kunnen innovaties meer opleveren.
Maar ook door combinaties met andere bedrijvigheid, zoals lifestyle en
woninginrichting. En dat kan meer
afzet opleveren”, vatte Claessen deze discussie samen. Daar werd aan
toegevoegd, dat zonder goede bereikbaarheid alle bedrijvigheid stilof zelfs terugvalt. Claessen: “Flower
Mainport Aalsmeer lobbyt dan ook,
samen met de andere Greenports,
juist in deze economisch lastige periode voor een hogere prioriteit voor
investeringen in infrastructuur. En
vestigt de aandacht op mogelijkheden, die de sector biedt voor verduurzaming. Zoals de kas als energiebron.”

Jos van Opdorp (PTMD), Berry Nijmeijer (gemeente Aalsmeer) en Marcel Claessen (Flower Mainport Aalsmeer) tijdens de bijeenkomst van het ondernemersnetwerk van Flower Mainport Aalsmeer op 28 mei in de nieuwe vestiging
van PTMD in Green Park Aalsmeer.

Tweede en derde plaats voor All
About Hair bij Coiffure Award
Aalsmeer - All About Hair Aalsmeer
heeft een spannende tijd achter de
rug. Vijf nominaties bij de Coiffure
Award 2009 zorgde er voor dat er in
de salon in de Hadleystraat de afgelopen maanden druk werd gespeculeerd op de winkans. De concurrentie was groot, alle topkappers van
Nederland deden mee. Binnen de
branche verbaasde men zich over
het hoge niveau van het kapperswerk wat er ook internationaal voor
zorgt dat Nederland steeds meer
aanzien krijgt. De uitreiking van alle Awards vond plaats tijdens een
groot gala in het nieuwe Elicium bij
de RAI in Amsterdam. Maar liefst
1200 genodigden konden daar ge-

nieten van shows, een 3-gangen diner en natuurlijk de Award uitreiking. De nominaties waren voor de
serie Avantgarde, heren en dames
regio Noord Holland. Ook nominaties voor de Pers Award en voor de
Consumer Award, een prijs waar het
publiek bepaalde wie de beste inzending had. Helaas viel All About
Hair bij de serie Avantgarde niet in
de prijzen. Terwijl ze hier eigenlijk
juist bij deze serie stiekem wel op
hadden gehoopt! Maar bij de series voor de dames en heren regio Noord Holland was het raak,
een tweede plaats bij de serie heren en een derde plaats bij de serie dames. Als perfectionisten wil-

Vlaggetjesdag met Hollandse
nieuwe in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijdag 12 juni is het
vlaggetjesdag en kan in De Oude
Veiling de bekende Hollandse nieuwe met of zonder uitjes en zuur, en
natuurlijk onder het genot van een
drankje, genuttigd worden. Vlaggetjesdag was van oorsprong de dag
waarop vissersschepen met vlaggetjes versierd (gepavoiseerd) in de
haven lagen op de zaterdag, voorafgaand aan pinksteren.
Op de dagen direct volgend op pinksteren voeren de eerste schepen uit
om te gaan vissen op haring. Nadat
eind jaren zestig van de vorige eeuw
de haringvisserij met de vleet stil viel
om plaats te maken voor andere visserijtechnieken met andersoortige
schepen, raakte vlaggetjesdag haar
werkelijke betekenis kwijt.
Tegenwoordig is níet het uitvaren voor de haringvangst, maar de

OVA houdt ledenborrel
met presentatie KvK
De OVA-bijeenkomsten zijn dan ook
een uitstekende gelegenheid om op
informele wijze contacten te onderhouden met collega-ondernemers
en relaties in Aalsmeer. Vanwege de
vele positieve reacties is besloten in
2009 een extra ledenborrel te organiseren.
Tijdens de ledenborrel op 18 juni zal
de Kamer van Koophandel een korte presentatie geven over de huidige economische omstandigheden in
deze regio.
Ondernemers die zijn aangesloten
bij OVA ontvangen een uitnodiging
per e-mail. Zij kunnen zich tot uiterlijk 12 juni aanmelden voor de ledenborrel door te mailen naar karin@ctchoffscholte.nl of door even
te bellen naar het secretariaat: tel.
0297-361669.

viering van vlaggetjesdag, evenals
vroeger, op de zaterdag vóór pinksteren.
Toen in 2006 bleek dat de haring op
dit tijdstip nog niet voldoende vet
was, waardoor ze op dat moment
niet kon worden aangevoerd, is men
de keuze voor vlaggetjesdag gaan
verleggen naar een latere datum.
Voor het eerst sinds de traditie van
vlaggetjesdag werd vlaggetjesdag
uitgesteld.
Een en ander wordt jaarlijks bepaald door bij de haringvangst en
haringhandel betrokken belanghebbenden. Ook enkele andere
plaatsen in Nederland kennen een
vorm van vlaggetjesdag, echter die
van Scheveningen is de meest bekende en meest drukbezochte. Tussen 16.00 en 18.30 uur kan eenieder in het restaurant in de Marktstraat komen proeven of de nieuwe
haring weer lekkerder is dan voorgaande jaren.
Voor meer informatie kan de website www.deoudeveiling.nl. bezocht
worden.

Verenigingsmarkt zaterdag in
winkelcentrum Kudelstaart!

Bij Galerie Sous-Terre

Aalsmeer - Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) houdt op donderdag 18 juni een ledenborrel. De
borrel vindt plaats bij Galerie SousTerre aan de Kudelstaartseweg 1 en
is van 17.00 tot 19.00 uur.
OVA is het samenwerkingsverband
van ondernemersorganisaties uit
Aalsmeer en Kudelstaart. In totaal
zijn ongeveer driehonderd ondernemers aangesloten, individueel of
collectief via hun eigen vereniging.
Voor deze achterban behartigt het
bestuur van OVA de gezamenlijke
belangen, bijvoorbeeld op het gebied van economisch beleid, verkeer
en vervoer en veiligheid. In de afgelopen jaren heeft OVA reeds enkele
bijeenkomsten gehouden, die steevast konden rekenen op een grote
belangstelling.

komst van de Hollandse Nieuwe de
reden om het Scheveningse havengebied en de enkele daar nog liggende schepen op te sieren. Het
eerste vaatje nieuwe haring wordt
op één van de dagen, voorafgaand
aan vlaggetjesdag, te Scheveningen
bij opbod verkocht. De opbrengst
gaat naar een goed doel. Voor wat
betreft Scheveningen is vlaggetjesdag een naoorlogs gegeven: Ze is
aan het begin van de jaren vijftig
van de vorige eeuw ontstaan om aldus de verkoop van haring te stimuleren.
Te Vlaardingen werd vooral de benaming buisjesdag gehoord als synoniem van deze dag. Ze was, meer
dan de vlaggetjesdag in Scheveningen, van oudsher een traditie. In
Scheveningen richtte men zich in de
afgelopen jaren voor wat betreft de

len ze bij All About Hair Aalsmeer
natuurlijk altijd gaan voor een eerste plek, maar ook mag gezegd worden dat een tweede en derde plaats
absoluut geen slechte prestatie is.
Het begon tenslotte met maar liefst
2500 inzendingen! Helaas voor alle deelnemers aan de prijsvraag van
All About Hair zal er geen winnaar
getrokken worden uit de vele inzendingen. Eigenaar Olaf en alle medewerkers van All About Hair hopen dat ook volgend jaar weer massaal gereageerd gaat worden. Bij All
About Hair Aalsmeer wordt in ieder
geval nu al vol enthousiasme nagedacht over de inzending van volgend jaar!

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
6 juni organiseren de ondernemers
van winkelcentrum Kudelstaart voor
de eerste keer een verenigingsmarkt.
Alle verenigingen uit Kudelstaart en
omstreken zijn middels poster in het
winkelcentrum uitgenodigd om zich
zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur

Nader onderzoek Hoofdbedrijfschap

Uitbreiding winkelcentrum
Kudelstaart noodzakelijk!
Kudelstaart - De omvang en de locatie van de noodzakelijke toekomstige uitbreiding van winkelcentrum
Kudelstaart gaat nader onderzocht
worden door het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel (HBD). In het vorig
jaar op verzoek van de Kudelstaartse ondernemers door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel opgestelde rapport werd reeds geconstateerd dat het winkelgebied momenteel qua omvang en parkeergelegenheid nog maar net aan de vraag
van de inwoners van Kudelstaart
kan voldoen.
Aangezien de komende jaren door
nieuwbouw het inwonertal verder
zal stijgen van 7.000 naar 10.000,
wordt het winkelcentrum te klein
om aan de toenemende vraag van
de bevolking te voldoen. Er zal derhalve extra winkelruimte en parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Op de locatie van de
binnenkort te verplaatsen schoolgebouwen wordt de bouw van
110 zorgappartementen en overige voorzieningen gepland. De eerder door het Hoofdbedrijfschap De-

tailhandel gesuggereerde optie om
het zorgwoningen-complex te combineren met de noodzakelijke uitbreiding van het winkelcentrum lijkt
vanwege noodzakelijke aanpassingen van de plannen en de mogelijke vertraging die dit met zich meebrengt minder wenselijk.
D e O n d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g
Aalsmeer (OVA) en de winkeliersvereniging Kudelstaart hebben de
afgelopen periode gesproken over
de noodzaak van een uitbreiding
van het winkelcentrum. Dit heeft
ertoe geleid dat deze partijen het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel
opnieuw hebben benaderd met de
vraag om een aanvullende rapportage. In deze rapportage zal worden
aangegeven welke uitbreiding van
het winkelgebied de komende jaren nodig is en waar deze het beste kan worden gerealiseerd. Aan de
hand van deze voor het einde van
deze zomer te verschijnen rapportage zullen bovenstaande partijen
het overleg over de toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum Kudelstaart vervolgen.

te presenteren aan de bezoekers
van het winkelcentrum. Een prima
gelegenheid voor de verenigingen
om nieuwe leden of vrijwilligers te
werven. Aan alle deelnemende verenigingen wordt door de winkeliersvereniging gratis een kraam aangeboden.

Lachende gezichten tijdens
succesvolle Teddy’s kinderdag
Aalsmeer - Vanaf 14.00 uur was het
woensdag 27 mei kinderdag bij Teddy’s in de Zijdstraat. De winkel was
gezellig versierd met ballonnen en
attracties als bijvoorbeeld een cabine met wervelwind, waar de kinderen konden proberen de rondvliegende balletjes te vangen. Een beetje eng voor sommigen, maar na één
keer waren de meeste niet meer te
stoppen.
Natuurlijk is elk kind geschminkt de
deur uitgegaan. De kleintjes als prinses, en de grote konden een mooie
tattoo laten maken. Voor de dorstige

kindjes stond buiten een grote limonade koe, waar ze zelf hun drankje
konden tappen. Op kinderdag hebben zijn natuurlijk de belangrijkste klantjes van Teddy’s in het zonnetje gezet. Elk kind is lachend de
deur uitgegaan, en dat was nou precies de bedoeling! Voor nu wordt vol
spanning afgewacht welke ballon
het verst is gekomen met de ballonwedstrijd.
Natuurlijk zijn er veel foto’s gemaakt. Deze kunnen bewonderd
worden op de website van de winkel: www.teddys.nl.
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Beraad en Raad in vogelvlucht

Aalsmeer - Onder voorzitterschap
van Joop Vuijk (CDA) ging het Beraad donderdagavond 28 mei om
circa 20.00 uur van start en er stonden vijf behandelstukken op de
agenda, waarna nog een rondvraag
volgde.
De behandeling van het vaststellen van de Welstandsnota Aalsmeer
2009 en het intrekken van de Welstandsnota 2004 beleefde de eerste termijn. De AB-fractie noemde
het een lijvig boekwerk en vond het
jammer dat een oplegnotitie ontbrak. Het is een redelijk stuk maar
sommige dingen blijven nog wel
vaag volgens AB. Een minpuntje
wordt gevonden dat er geen criteria
zijn opgenomen voor jachthavens
en de fractie verzoekt het College
hier nog eens naar te kijken. Wethouder Berry Nijmeijer geeft aan dat
in het stuk wel is aangegeven wat
er is toegevoegd zoals GreenPark
en Flora Oost. AB noemt woonarken en jachthavens en richt zich ook
op de Oosteinderweg en hier gelden de criteria die in 2004 zijn vastgesteld. AB geeft aan dat in de nota best iets opgenomen zou kunnen
worden en de groene buffer etc. zou
in het bestemmingsplan kunnen en
daar heeft de fractie wat de wethouder betreft gelijk in.
De CDA-fractie merkt op dat de adviezen worden gericht aan het College en wijkt het College wel eens af
van deze adviezen? Kunnen architecten, bedrijven en burgers nog ergens in beroep? Terloops wordt gesproken over gebiedsgerichte criteria maar de fractie heeft hier niets
over terug kunnen vinden. Kent
Aalsmeer een welstandsvrij gebied?
Verder doet de fractie aanbevelingen met betrekking tot de formulering van het reclamebeleid en een
apart beeldkwaliteitplan voor lintbebouwing. Het blijkt dat het College kan afwijken van het advies maar
als dat een geval per jaar is dan is
dat veel. Het is niet mogelijk voor architecten etc. zelfstandig beroep of
bezwaar aan te tekenen. Aalsmeer
kent geen welstandsvrije gebieden.
Wat PACT betreft lijkt de nota een
modernisering van de oude nota.
Verder wil de fractie weten hoe de
architecten en de welstandscommissie er over het algemeen uitkomen en dat blijkt in 99 procent van
de gevallen te zijn. Er is daarnaast
bewust voor gekozen het toetsen via
de ambtenaren op afstand te zetten.
De partij geeft verder aan de mogelijkheid van internet optimaal te gebruiken en de wethouder geeft aan
dat dit mogelijk is. De VVD-fractie
heeft met het oog op de ontwikkelingen in het verleden bij de Oosteinderweg (hotel) de nota kritisch
herlezen. De welstandscommissie
is ‘slechts’ een adviescommissie en
het College kan eigen wegen bewandelen en neemt uiteindelijk de
besluiten. De tweede termijn staat
op de agenda van 11 juni
Schuur als woning
Niet soepel verliep de behandeling
van toepassing artikel 19 lid van de
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Problemen JOP
In de rondvraag wees de VVD-fractie op problemen rond de Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP) bij
de Spoorlaan, waar onlangs borden zijn geplaatst met nieuwe teksten waardoor de wijkraad Stommeer nogal verrast werd. De borden zijn overigens alweer verwijderd maar een verrommeling heeft
inmiddels al plaatsgevonden. Wethouder Jaap Overbeek geeft aan op
de hoogte te zijn geweest en merkt
op dat de tekst in gezamenlijkheid is
opgesteld. De locatie bij de Spoorlaan is door grote groepen jongeren bezocht (ook uit Kudelstaart en
Aalsmeer-Oost). De groep wordt in
kaart gebracht en daar wordt al aan
gewerkt en met de wijkraden zal
overleg worden gepleegd.
De CDA fractie wil weten of de vertraging van de werkzaamheden bij
de Van Cleeffkade ook extra financiële consequenties heeft en wethouder Berry Nijmeijer geeft aan dat dit
niet het geval is.
De PACT fractie vraagt aandacht
voor de archeologische vondsten bij
de werkzaamheden bij het Praamplein. Wanneer komt er beleid om
te borgen dat er niets verloren gaat
in de toekomst? Wethouder Jaap
Overbeek geeft aan dat er eind dit
jaar een nota zal komen. Op het gebied van de zorgverlening zijn er
nogal wat wachtlijsten en dit wordt
door de fractie zeer onwenselijk genoemd. De gemeente gaat hier een
grote rol in vervullen en hoe ziet de
wethouder de overbruggingsperiode?
Wethouder Jaap Overbeek geeft aan
er moeite mee te hebben dat onderwerpen die ter sprake zijn gekomen
tijdens een bijeenkomst van het
PACT Café in het Beraad ter sprake worden gebracht. Verder wijst hij
er op dat de zorg met betrekking tot
de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) via de gemeente loopt.
Bij spoedeisende hulp op het gebied
van huishoudelijke verzorging wordt
hier via het loket naar gekeken. De
zorg bij de Algemene Wet Bijzonder
Ziektekosten (AWBZ) loopt niet via
de gemeente maar via het Rijk en
dat is een lastiger verhaal.

Aalsmeer als levendig waterdorp

Informatieavond concept
Gebiedsvisie goed bezocht
Aalsmeer - Woensdag 27 mei is de
informatieavond concept Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 gehouden in
het gemeentehuis. De avond was
met méér dan 100 mensen goed
bezocht. Wethouder Berry Nijmeijer: “Ik ben blij dat zo veel mensen
gekomen zijn die de toekomst van
Aalsmeer een warm hart toe dragen.” Ook geeft hij aan dat Aalsmeer
duidelijk keuzes maakt voor 2020 en
kiest voor kwaliteit. “Het bloemenimago wordt voor de bedrijvigheid
steeds belangrijker. Voor het aantrekken van toeristen en recreanten wil de gemeente vooral de kwaliteiten op het gebied van waterrecreatie inzetten.” De presentatie tijdens de informatieavond werd verzorgd door buro Vijn, de makers van
de concept Gebiedsvisie. Aan bod
kwam onder andere Aalsmeer als
levendig waterdorp. De Gemeente
wil het dorpse (woon-) karakter van
de woonkernen in Aalsmeer behouden. Wel wil de gemeente omvormen naar een levendig waterdorp.
Recreatieve potenties zullen benut
en gebruikt worden ter bevordering

Van de hak
op de tak

voor het vergroten van een woning
aan Helling 20. De VVD-fractie had
hier gemengde gevoelens bij. Er is
sprake van legale bewoning van
een deel van een pand waar dit niet
gewenst is. De fractie vreest dat er
precedentwerking van uit zal gaan.
Volgens wethouder Ronald Fransen
is een fout in het bestemmingsplan
(er is geen hoogte aangegeven en
daarom staat het onderwerp op de
agenda) er de oorzaak van dat hier
echter niets tegen kan worden gedaan. Verder ziet de wethouder de
precedentwerking niet. Het is conform het bestemmingsplan. Ook de
CDA fractie heeft moeite met het
voorstel. Een schuur wordt omgebouwd tot woning en de fractie gaat
zich hier nog eens over buigen. De
fracties PACT en AB zien geen problemen. Het onderwerp komt op 11
juni weer terug op de agenda.

van kwaliteitsverbetering. De gemeente kiest voor behoud van de
bestaande natuur, groen en water
en wil waar mogelijk aansluiten op
de ecologische hoofdstructuur. Bijna iedereen vindt het prettig wonen
in Aalsmeer, zo bleek uit de enquête. Toch wil de gemeente meer aandacht voor starters, ouderen en de
woonomgeving. Tot 2015 gaan nog
zo’n 2.400 woningen in de gemeente gebouwd worden. Bereikbaarheid
blijft een aandachtspunt. “De bereikbaarheid is een voorwaarde voor
de Aalsmeerse economie”, zo stellen
de bestuurders. De gemeente wil
de bereikbaarheid van Aalsmeer op
peil te houden, onder meer door de
aanleg van de nieuwe N201. Uiteraard is de economie van groot belang voor Aalsmeer. Vooral op het
gebied van bloemen, watersport,
jachtbouw en detailhandel is de gemeente krachtig. De bestuurders
zijn voornemens meer aandacht te
gaan besteden aan de kwaliteit van
bedrijventerreinen. Wensen, tot slot,
zijn: Een breder aanbod aan winkels
en een gezellig centrum!

Hekken weg

Genieten op Oosteinderpoel
Aalsmeer - Het prachtige Pinksterweekend bood natuurlijk veel ontspanning op en rond de Poel. De
Westeinderplassen met al zijn leuke doorvaarten langs eilandjes voor
kleine boten en uiteraard veel zeilmogelijkheden op de grote plas zelf.

Maar vergeet het Oosteinderpoelgebied niet. De mooie Oosteinderpoel gelegen bij de Jac. Takkade en
Oosteinderweg is veel minder bekend en bezocht . Voor de liefhebber van rust is dat maar gelukkig.
Toch is een tochtje over de Ring-

vaart richting Oosteinde en het waterrijke natuurgebied zeer zeker de
moeite waard. Met de boot binnen een half uur te bereiken vanaf
Aalsmeer Dorp.
Wie doorvaart naar de Nieuwe Meer
in het Amsterdamse bos mist veel
natuurschoon als de ‘afslag’ naar de
Oosteinderpoel niet gemaakt wordt.

Ruim aandacht voor (water-)
recreatie in beleid gemeente
Aalsmeer - Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie (AWP) is buitengewoon ingenomen met het uitwerkingsprogramma economisch
beleid waarin ruim aandacht voor
(water-)recreatie wordt geschonken.
Dit vertelde mevrouw E.A. Huis-Kuijte, secretaris van Stichting Aalsmeer
Westeinder Promotie (AWP), voorafgaand aan de raadsvergadering van
afgelopen donderdag. De watersportsector is de grootste branche
binnen de Aalsmeerse Bovenlanden. Ruim zesduizend boten hebben een ligplaats aan de oevers van
de Westeinder Plassen.
Recreatie en toerisme
In de Economische Visie, maar ook
in de Gebiedsvisie 2020 wordt ruim
aandacht geschonken aan recreatie
en toerisme en dus ook aan de watersportsector. Deze erkenning biedt
kansen de potenties van het gebied
volledig te gaan benutten. Over de
Westeinder Plassen varen jaarlijks
ruim veertigduizend boten om zich
van noord naar zuid (Staande Mast
Route) of omgekeerd te spoeden.
Weinig schippers daarvan onderbreken hun reis om van de charmes
van de Westeinder Plassen te genieten. Een even goed bewaard geheim
is dat drie bedrijven uit het absolute topsegment van de wereldjachtbouw al tientallen jaren in Aalsmeer
zijn gevestigd. Met de uitwerking
economisch beleid en het daarmee
samenhangende uitvoeringsprogramma gaat Aalsmeer een enorme uitdaging aan. De gemeente erkent het belang van de toeristisch/
recreatieve sector, zowel direct door
de bedrijven bestaanszekerheid te
bieden, als indirect, door de uitstraling ervan naar enerzijds werkgelegenheid en anderzijds detailhandel.
Ook op planologisch gebied is de
uitdaging enorm. De aantrekkelijkheid van het gebied bestaat naast
de grote open vlakte van de Westeinder uit de afwisseling van cultuur- en natuurakkers met daartussen luwe ‘oppertjes’ en aantrekkelijke doorvaarten. De watersportsector is zich van deze uitdaging bewust en gaat die graag met alle partijen aan.
Toeristisch aantrekkelijk
Om Aalsmeer als toeristisch aantrekkelijke plaats op de markt te
zetten zal een uitgebalanceerd marketing- en promotieplan nodig zijn.
De AWP heeft hierbij haar sporen
al verdiend met het jaarlijks uitbrengen van het Aalsmeer Magazine en
de aanwezigheid op de HISWA. Op
ondernemersniveau wordt hard gewerkt aan een samenwerkingsverband waarbinnen Aalsmeer, in elk
geval geografisch, het middelpunt
zal zijn. Voorlopige werktitel: ‘Hollandse Plassen. Varen in het Groen
Hart!’ De Westeinder, Kager, Vinkeveense, Loosdrechtse, Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen evenals
het Braasemer Meer willen zich in
dit verband onderscheiden van de
Friese Meren, de Zeeuwse Delta, de
Randmeren en het IJsselmeer. De
gemeente wil het water terugbrengen in het dorp Aalsmeer en daarbij
vindt de gemeente de watersportsector aan haar zijde.
Gehoopt wordt dat, waar de mogelijkheid zich voordoet, meer bruggen worden geplaatst zoals in de
Van Cleeffkade en, in een later stadium, de Lijnbaan. In de visie van de
AWP zijn er echter nog meer mogelijkheden en de stichting wil graag
met de gemeente en andere betrokken partijen van gedachten wisselen, temeer omdat hierbij eveneens
de wisselwerking land- en watertoerisme aan de orde is. Anders dan

bij het Surfeiland het geval is geweest wil de AWP direct betrokken
zijn bij alle ontwikkelingen aan en
op het water. Tijdens de vaartocht
in augustus 2008 heeft de stichting gewezen op de aanwezigheid
van de ‘Rode Contour’ door het hele gebied, maar met name aan de
zuidkant van de Uiterweg. De wijze
waarop deze lijn door het landschap
loopt, wordt door de bedrijven als
bedreiging ervaren. Zowel vertegenwoordigers van de provincie als
van de gemeente hebben aangegeven zich te willen inzetten voor aanpassing van de lijn. In de tussenliggende tijd is door de Raad van State de lijn op het water niet van toepassing verklaard. Bij de presentatie
van de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
heeft de wethouder aangegeven dat
de provincie de ‘Rode Contour’ laat
varen en dat de gemeente daarop
positief gaat anticiperen en die uitspraak wordt door de watersportgebonden bedrijven als een enorme
sprong voorwaarts gezien.
Hoogwaardige dienstverlening
De AWP vraagt het volgende: Omarm de Economische Visie met meer
middelen dan het College vraagt. Er
kan dan nog voortvarender aan de
slag worden gegaan met promoten van het gebied en het ontwikkelen van ligplaatsen voor passanten,
fiets- en vaarroutes en andere toeristische arrangementen. Deze extra
middelen zullen niet alleen de vrijetijdssector ondersteunen maar ook
een uitstraling hebben naar de lokale middenstand. In de huidige barre economische tijden wordt de inzet vanuit de gemeente door het bedrijfsleven als een extra steun in de
rug ervaren. Al eerder werd de ‘Rode Contour’ genoemd en in de Gebiedsvisie is het een regelmatig terugkerend onderwerp. Om ondernemers te kunnen laten inspelen op
veranderende vragen uit de markt
is het noodzakelijk op dit punt snel
duidelijkheid te bieden. De watersportondernemers staan klaar om
te investeren in kwaliteitsvoorzieningen en collega’s in de omringende watersportgemeentes zijn al
aan de slag gegaan. Voor Aalsmeer
is elk seizoen dat onzekerheid bestaat meer dan een verloren seizoen
en wordt daardoor op achterstand
gezet.
Baggerproblematiek
Tot slot vraagt de AWP de klantvriendelijkheid van gemeentelijke
uitvoeringsorganisatie te vergroten.
Het aannemen van de visie en het
uitvoeringsprogramma zijn zaken,
waarnaar de AWP jarenlang heeft
uitgezien. Helaas wordt gemerkt dat
wel veel zaken op het gemeentehuis
blijven liggen zoals de baggerproblematiek. Inmiddels staat de bagger de watersportsector tot aan de
lippen en zijn de eerste klanten al
naar elders vetrokken. Ook ondernemers uit andere toeristisch/recreatieve sectoren ervaren deze onvriendelijkheid en twijfelen of ze in
de gemeente moeten blijven. AWP
verzoekt dan ook actief in te zetten op hoogwaardige gemeentelijke dienstverlening.
Politieke reacties
Het CDA bracht het maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht en diende daartoe,
samen met PACT een amendement
in. De dienstverlening wordt in de
visie van de KvK en OVA zwak genoemd en de fractie kan in de reactie van het College niets terug vinden aan verbeterpunten. Wethouder Berry Nijmeijer geeft aan dat het
College het niet eens is met de aan-

gegeven zwakte. Er wordt gewerkt
aan verbetering zoals bijvoorbeeld
het een loket en verder ging hij (zeer
tegen de zin in van de VVD) in op de
geplaatste opmerkingen van de inspreekster. Meer middelen, de rode
contour en het baggeren kwamen
hierbij aan bod. Het kan met het beschikbare geld en na 2011 worden
de financiën in de begroting zichtbaar. Wethouder Ronald Fransen
geeft aan dat in tweede helft van dit
jaar een baggerplan zal verschijnen
om het probleem structureel aan te
pakken. De PACT fractie geeft aan
dat bij het uitvoeringsprogramma tal
van groepen in beeld komen en bureaucratische praktijken komen niet
slagvaardig over.
Wethouder Berry Nijmeijer geeft
nog eens aan dat er gepraat wordt
over de visie van de KvK en OVA.
Alle zaken die ruimtelijk zijn zullen
moeten wachten op het vaststellen van de Gebiedsvisie. Beleid kan
gemaakt worden op zaken die hier
buiten vallen. De VVD vindt het, gezien alle regels niet zo vreemd dat
er voor starters weinig ruimte is. Er
is geen starter meer te vinden als je
zo belaagd wordt. Wethouder Berry
Nijmeijer geeft aan dat de regeldruk
de aandacht moet hebben van de
gemeente. Wat makkelijk kan vooral
ook makkelijk doen. Verder geeft de
wethouder aan nog eens te willen
kijken naar het vrachtverkeer op de
Uiterweg waarbij met name het keren de aandacht krijgt. AB geeft aan
dat het programma BV Aalsmeer
niet verder gaat dan 2010. Dan zijn
er nieuwe verkiezingen en zit er een
nieuwe Raad en als het goed is een
nieuw College. De fractie dient ook
een motie in waarbij rode contour in
het geding is.
Amendement en motie
CDA en PACT zijn de mening toegedaan dat zowel in de Economische
Visie Aalsmeer, opgesteld door de
KvK en de OVA als in de oplegnotitie ‘Uitwerking economisch beleid’
van het college de thema’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en daarbinnen duurzaamheid als belangrijke pijler niet
voldoende aan de orde komen. De
fracties stellen bij wijze van amendement voor twee raadsbesluiten aan
te passen: “De oplegnotitie Uitwerking economisch beleid gemeente
Aalsmeer vast te stellen onder toevoeging van het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”
en “Het bijbehorende Uitvoeringsprogramma economisch beleid vast
te stellen onder toevoeging van een
MVO-project.” VVD en AB kunnen
het amendement niet steunen omdat zijn vinden dat dit al opgenomen
is en ze verwijzen daarbij, evenals
wethouder Berry Nijmeijer, naar pagina 15. Het amendement wordt later op de avond wel aangenomen.
AB diende een motie in waarin het
College wordt opgeroepen op korte
termijn te starten met de benodigde
planvorming om te komen tot een
ligging van de rode contour (stedelijk gebied) die goed aansluit bij de
ambities inzake de ontwikkeling van
de watersportsector.
De wijziging van de ligging van de
rode contour zo kort mogelijk na de
vaststelling van de Aalsmeerse Gebiedsvisie en de provinciale Structuurvisie op te nemen in een herziening van de bestemmingsplannen Uiterweg-Plasoevers en Oosteinderweg en in de eerste helft van
2010 een plan van aanpak en planning te presenteren en de raad over
de eventuele financiële consequenties van deze herziening van de bestemmingsplannen te informeren.
De motie krijgt raadsbrede steun.

Aalsmeer - Wat is het toch jammer dat Vrouwentroost, het enige recreatiegebiedje aan de Westeinderplassen dat we hebben, nog steeds
niet klaar is. Met mij, vinden de mensen, jong en oud, dat kennelijk ook.
Men had met het schitterende weer
van de afgelopen weken gewoon het
surfeiland op moeten kunnen gaan.
Terecht, dat velen de hekken die de
toegang tot het recreatiegebiedje moesten belemmeren, negeerden. Met de schitterende pinksterdagen was het druk op het eiland. Het
is natuurlijk goed dat de gemeente het surfeiland eindelijk eens aanpakt. Maar waarom zó? Kon er niet
over nagedacht worden dat het eiland aan het begin van het seizoen
al toegankelijk had moeten zijn? Zó
klaar dat men er op kon. En na het
seizoen eventueel weer verder gaan
met het fraai maken. Wat ìs dat toch
met die planning in Aalsmeer? Het
lijkt altijd toch weer uit de hand te lopen. Of het mankeert aan de tijdsplanning, óf er is een financiële overschrijding. óf het mankeert aan visie. Eigenlijk zou zo’n wethouder, in
het geval surfeiland een figuurlijk pak
op zijn donder moeten hebben. In dit
geval is dat Ronald Fransen. Hoe lang
heeft het al niet geduurd eer het tot
de werkelijke aanpak van het recreatiegebiedje kwam? Door alle bureaucratie heeft het te lang geduurd.
Het had nu zo langzamerhand ‘open’
moeten zijn. Hekken weg, nog even
de nood-toiletten en de snackbar en
klaar is Kees. Binnenkort een feestelijke opening, zou ik niet doen. Het
recreatiegebiedje is pas ergens in
2010 klaar. Ook dan is er nog te weinig groen, maar we moeten ons erbij
neerleggen dat de meesten van ons
over tien jaar weer kunnen genieten
van volwaardig groen. Want groen op
een recreatiegebied hoort er natuurlijk wel bij. Ik blijf erbij dat na de kaalslag een recreatiegebied met weinig
bomen en struiken niet erg aantrekkelijk is. Daar is niet goed over nagedacht. Volgend jaar komt er dus nog
en moet nog gebouwd worden, een
laagdrempelige horecagelegenheid.
Daar komen dan ook de openbare
toiletten in. Ik neem aan dat er naast
het dames- en herentoilet ook een
invalidetoilet komt. De extra kosten
van een invalidetoilet zijn aftrekbaar
van de belasting. Ach, het komt wel
weer goed met Vrouwentroost.
Voor de niet-bootbezitters is het een
pracht plek om te genieten van de
poel. Een ruim terras bij het restaurant, aan de poel, is natuurlijk ook
heerlijk. Bovendien zie ik het al voor
me: trouwen in de watertoren en
de receptie in restaurant ‘Vrouwentroost’. Echter, hier moet ik bij zeggen, anders is het niet eerlijk, dat we
meer terrassen aan het water hebben. Zoals ‘de Zotte Wilg’ aan de Uiterweg, Kempers Roef en het Princesse Paviljoen. Het Bonte Schort en
de Stoute Schoen hebben hun terras
nabij de plassen. Het is goed dat het
gemeentebestuur het terrassenbeleid wat soepeler gemaakt heeft. In
het dorp kun je op diverse terrassen
neerstrijken. Ik noem Ab Müller, het
Schouwse Hof, de Oude Veiling, Himalaya, Joppe, de Praam, het Holland
Huys en het Wapen van Aalsmeer.
Richting Aalsmeer-oost vind je terrassen bij Family, het Farregat, The
Beach en het Veerhuis.
Eerlijk is eerlijk, de Ophelialaan nog
meegerekend: aan zitjes geen gebrek. Nu Vrouwentroost dus nog. Het
schiet niet echt op, maar het komt
goed. De wethouder heeft het beloofd. Ooit. Misschien is de feestelijke opening nog voor de verkiezingen van volgend jaar maart 2010. Of:
vraag ik nu teveel? Haal in elk geval
nu eens de hekken weg!
Coq Scheltens

Onderhands
aanbesteden
Praamplein

Aalsmeer - De gemeente zal wat
betreft het kapitaalwerk Praamplein
afwijken van de aangenomen aanbestedingsregels. Ze is van plan de
diensten in het werk Praamplein, Uiterweg, Grundelweg, Molenpad en
Punterweg onderhands aan te besteden.

Ontwikkeling
oostkant veiling
Aalsmeer - B&W zijn voornemens
een verklaring van ‘geen bezwaar’
aan te vragen bij Gedeputeerde Staten. Dit naar aanleiding van de ontwikkeling van een bouwplan voor
Waterdrinker en bouwplanen voor
locatie Oost FloraHolland. Op deze plannen is bezwaar aangetekend. Het college neemt er kennis van maar wil de gemeenteraad
wel voorstellen de ontwikkelingen
groen licht te geven.
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Crash overschaduwt rally
voor racers Wevers Sport

Dartcompetitie

Leonie op board of fame bij
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was weer een speelavond bij de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Het was alweer de
één na laatste speelavond van het
seizoen. De kampioen van het vorige seizoen, Ben Blokhuizen, kwam
de grote wisselbeker inleveren. De
wisselbeker gaat dit jaar zijn naam
eer aan doen. Hij gaat wisselen van
eigenaar. De kampioen van twee
seizoenen geleden,
Rene Kruit, zag het zicht op de wisselbeker vertroebelen. Hij kwam namelijk in de verliezerronde terecht.
Dit kwam uitgerekend door Margreet Nijp, de trotse bezitter van een
zelfde wisselbeker. Zij werd namelijk de afgelopen drie jaren kampioen bij de dames. De overige twee
kampioenskandidaten kwamen wel
terecht in de winnaarronde. Zij verloren echter in de eerste de beste wedstrijd. Danny Zorn liep dus
niet uit, en Gerard liep niet in. Vooral Benno van Rijn bleek een kampioenen doder. Hij won achtereenvolgend van een oud kampioen (Jeroen
van den Helder), een sjoel kampioen
(Albert Geleijn), de ‘mogelijke nieuwe kampioen’ (Danny Zorn) en de
vorige kampioen (Ben Blokhuizen)
In de finale moest hij tegen de heersende Open Kampioen, Nick van der
Linden. Na alle voorgaande kampioenen bleek dit een inspanning teveel. Nick is dit jaar aan een sterk
seizoen bezig bij de Poel’s Eye. In
tien optredens bereikte hij vier keer
de finale, en won voor de tweede
keer dit seizoen, en de vierde keer
ooit. Uitslagen van de winnaarronde vanaf de kwartfinale, waarbij de
eerst genoemden de winnaars zijn:

Gerard van de Weijden tegen Gert
Jan van de Wolf, Benno van Rijn tegen Ben Blokhuizen, Nick van der
Linden tegen John Koster, Danny
van de Kooij tegen Wijnand Kool.
Halve finales: Gerard tegen Benno,
Nick tegen Danny. Finale: Nick tegen Benno. Winnaar van de speelavond: Nick van der Linden.
Rene Kruit kwam dan wel in de Scone ronde terecht, maar hij verloor
niet de eerste ronde. Pas in de halve finale werd hij gestuit door Tom
Keijzer. In de finale trof Tom niet zijn
maat Lex Nijp, maar wederom (na
Rene) een lid van het dartteam van
Bak BV. Extra pikant was het gegeven dat de afgelopen vier Scone ronde edities werden gewonnen door een Bak BV-er. Dit keer
wist Tom deze opzienbarende reeks
knap te doorbreken.
Uitslagen in de Sconeronde vanaf de kwartfinale, waarbij de eerst
genoemden de winnaars zijn: Rob
Broeren tegen Edwin van Amerongen, Lex Nijp tegen Ilona van Emden, Rene Kruit tegen Bianca Los,
Tom Keijzer tegen Johan Witte. Halve finale: Rob tegen Lex, Tom tegen
Rene. Finale: Tom tegen Rob. Winnaar van de Sconeronde: Tom Keijzer.
Dames
De allereerste poulewedstrijd bij de
dames was Moniek Goeman tegen
Marieke van Zanten. De twee overgebleven kampioenskandidaten.
Door interventie van Louise Jurka
werd Moniek echter alsnog derde in
de poule, en Marieke eerste. In de
halve finale troffen Moniek en Marieke elkaar echter weer. Wederom

Voetbalwedstrijd VV Aalsmeer

Aalsmeer blijft derde klasser na
nederlaag tegen Monnickendam
Aalsmeer - VV Aalsmeer startte
met Timo Rijsterborgh voor de geschorste Ruud den Hooglander in
dezelfde opstelling als tegen Vlug
en Vaardig op het terrein van DWS
tegen tweede klasser Monnickendam voortvarend aan de wedstrijd
afgelopen zaterdag 30 mei. Al in de
derde minuut had de bal op de stip
gekund, toen zowel Milton Cooman
als Wieger Visser in kansrijke positie in het strafschopgebied onderuit
gehaald werden.
Scheidsrechter Leijdekker durfde
nog niet de beslissing te nemen en
wuifde het voorval weg. Een combinatie in de vijfde minuut tussen
Milton Cooman en Ilker Yildiz werd
door de goed keepende Rob Sanders gehouden. Verdedigend bleek
Monnickendam een te kloppen
ploeg en moest verschillende corners op rij toestaan. Aalsmeer leek
een leuke middag in het verschiet
te hebben toen in de tiende minuut
scheidsrechter Leijdekker het spoor
bijster raakte door in een gewoon
duel tot ieders verbazing , ook van
Monnickendam, naar de stip te wijzen. Siriek Goeman nam dit cadeautje graag aan en scoorde langs René Jonker, 1-0. Het was even slikken
voor Aalsmeer, maar het trok weer
ten aanval. In de dertiende en vijf-

tiende minuut was Burak Sitil met
zijn gevaarlijke vrije trappen dicht
bij een doelpunt. Bij een vrije trap
van Milton Cooman in de achttiende minuut werd de al verslagen keeper Rob Sanders geassisteerd door
Ab Persijn die de bal van de doellijn
weghaalde. Aalsmeer had in deze
periode de warrig leidende scheidsrechter niet mee en verloor aan concentratie. Monnickendam voelde dit
goed aan en durfde weer aanvallender te gaan spelen. Een combinatie in de tweeëntwintigste minuut
opgezet door Ali Keles bereikte Ilker Yildiz op links, die de pass op
Milton Cooman gaf. Zijn schot werd
gestopt door Rob Sanders. De corner daarna leverde niets op.
Tot dan niets aan de hand. In de 26e
minuut was het scheidsrechter Leijdekker die de hoofdrol ging spelen. Een overtreding van Sergio Pregers vlakbij de middenlijn werd tot
ieders verbazing omgetoverd tot direct rood. Aalsmeer moest met tien
man verder. Voor dezelfde overtreding twee minuten later van Monnickendam werd slechts geel gegeven. Scheidsrechter Leijdekker gaf
daarmee aan niet lekker in de wedstrijd te zitten.
Aalsmeer gaf door alle tegenslagen niet op en bleef met tien man

De winnares van de één na laatste speelavond: Leonie Bodewus.
won Moniek. Moniek onderstreepte
haar titelinspiratie ook nog eens met
de hoogste finish van de avond van
96. Leonie Bodewus werd echter de
grootste sensatie van de avond.
Niet alleen bereikte zij voor het
eerst ooit de finale, ook wist zij haar
naam bij te schrijven op het board
of fame. Uitslagen vanaf de kwartfinales, waarbij de eerst genoemden de winnaressen zijn: Ans Engel
tegen Nancy Kapitein, Leonie Bodewus tegen Louise Jurka, Marieke van Zanten tegen Vanessa Rösken, Moniek Goeman tegen Bianca

Maarse. Halve finale: Leonie tegen
Ans, Moniek tegen Marieke. Finale:
Leonie tegen Moniek. Winnares van
de speelavond: Leonie Bodewus. De
finalisten bij zowel de dames als de
heren kregen een prachtige plant
van Baardse BV.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 12 juni. Dit is
de laatste speelavond van het seizoen. Aansluitend volgt de prijsuitreiking van het seizoen. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

de aanval zoeken. Het begon wel
krachten te kosten. Uit een corner in de 36e minuut van Ali Keles
kopte Ilker Yildiz via een formidabele redding van keeper Rob Sanders slechts corner. Monnickendam
moest terug.
Het lag aan het middenveld van
Aalsmeer dat er niet meer was uit te
halen. Onnauwkeurig gepasste ballen kwamen vaker bij de tegenstander dan in de voorhoede terecht.
Een goedmakertje van de scheidsrechter in de 40e minuut die een
Monnickendam speler met twee
keer geel de kleedkamer liet opzoeken. Het was weer tien tegen tien.
Aalsmeer legde Monnickendam het
vuur na aan de schenen. In de laatste minuten voor rust werd tot 3
keer toe het doel van Monnickendam onder vuur genomen. Keeper
Rob Sanders wilde niet wijken.
Uit een counter van Monnickendam werd een regelrechte aanslag gepleegd op René Jonker van
Aalsmeer. Gelukkig voor hem zag
hij alleen geel verschijnen. De
wedstrijd was nog maar vier minuten aan de gang in de tweede helft
toen Furgel Cairo een domme overtreding beging. Gezien het verloop
van de wedstrijd was een strafschop
niet op zijn plaats. De scheidsrechter kende echter geen pardon en
legde de bal op de stip. Ook deze
penalty werd door Siriek Goeman
keurig ingeschoten. En zo stond
Aalsmeer na 49 minuten met 2-0
achter. Aalsmeer was even de weg
kwijt en wist niet te reageren op
deze tegenslag. Trainer Edwin van

Maas moest ingrijpen en bracht in
de zestigste minuut Pascal van Berkum in voor de leeggestreden Timo
Rijsterborgh die met applaus (het
was zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal) van het veld ging.
Ook werd de tegenvallende Ali Keles in de 68e minuut gewisseld voor
Salih Yildiz. Aalsmeer had wel de
meeste speelminuten, maar Monnickendam was slimmer op het
middenveld en zo ging menig kans
voorbij. Uit een corner in de 75e minuut vonden Ilker Yildiz en vervolgens Milton Cooman de keeper op
hun weg. De bal wilde er gewoon
niet in. Reële kansen voor Furgel
Cairo en Pascal van Berkum werden
niet benut. Aalsmeer kreeg weer
hoop in de 80e minuut toen uit een
vrije trap van Burak Sitil de bal via
de doelman bij Wieger Visser kwam.
Die maakte geen fout en zorgde voor de aansluitingstreffer, 2-1.
Aalsmeer gooide alles op de aanval,
maar moest opletten op de counters
van Monnickendam. Het werd nog
even hectisch toen Salih Yildiz bij
een overtreding op de helft van de
tegenstander direct rood kreeg. Zo
moest Aalmeer de laatste tien minuten met slechts negen man verder. Monnickendam liep nog geel
op, maar met kunst en vliegwerk
speelde men de laatste minuten
toch vol en bleef zodoende tweede
klasser. Aalsmeer kan zich weer opmaken voor een verblijf in de derde
klasse en zal volgend seizoen beslist weer hoge ogen gooien.
Jack van Muijden

Baanloop woensdag bij de
Atletiekverening
Aalsmeer - Woensdag 10 juni om
20.00 uur wordt er bij Atletiekvereniging Aalsmeer weer de maandelijkse Florimex 5 km baanloop
gehouden. Deelname aan de loop
staat open voor iedereen.
Lid zijn van een atletiekvereniging
is dus niet nodig. Het inschrijfgeld
is 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 Bo-

Hockeycompetitie jeugd

Qui Vive JA2 Kampioen!
De Kwakel - Na een seizoen met
veel invallers, was de JA2 van hockeyclulb Qui Vive ongemerkt in de
ranglijst van de 3e klasse A naar boven geklommen. Pas in de laatste
twee wedstrijden bleek uit de tussenstand dat een kampioenschap
mogelijk zou worden als nog twee
wedstrijden gewonnen zouden worden. Maar liefst vijf van de acht
teams hadden nog een theoretische kampioenskans. Dankzij tweemaal winst leek er dus geen vuiltje meer aan de lucht. In de laatste
wedstrijd tegen FIT waren de spe-

lers niet overmoedig en zeer solide werd een 1-7 overwinning behaald. Helaas verklaarde de Bond
een wedstrijd van naaste concurrent
HBS JA3 tegen Pinoke JA4 ongeldig, zodat het kampioenschap aan
een zijden draadje kwam te hangen.
Op zondagmiddag 24 mei kwam het
verlossende telefoontje bij coach
Bart Spaargaren dat HBS JA3 de
extra inhaalwedstrijd tegen Pinoke had verloren, zodat het feestje
bij FIT om het eventuele kampioenschap maar alvast te vieren, gelukkig terecht bleek te zijn!

kaal, 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 kunt u vinden u op www.
avaalsmeer.nl

Jubileumfietstochten bij VZOD
Kudelstaart - Op zondag 14 juni organiseert STG VZOD een fietstocht
in de omgeving van Kudelstaart. Er
zijn verschillende routes gemaakt
zodat er voor elk niveau, van jong
tot oud en van recreant tot ervaren
fietser, een passende route te vinden is. Er is een route van 35 kilometer (de Noorden-route), van 50
kilometer (de Brasem-route), van 75
kilometer (de Abcoude-route) en de
gecombineerde route van 125 kilometer (de jubileum-route). Alle routes zijn volledig uitgepeild. Elke fietser, wel of geen lid van STG VZOD,
is van harte welkom om deel te nemen. Onderweg worden bij enkele controle posten versnaperingen
uitgedeeld. Na afloop krijgt ieder-

een een leuke herinnering. De start
en finish is voor alle tochten bij het
clubgebouw van de handboogvereniging Target in Sportpark Calslagen aan de Wim Kan Dreef 9. Voor
de 125 kilometer kan tussen 8.00 en
10.00 uur gestart worden, inschrijven kan vanaf 7.30 uur. De deelnemers aan de 35, 50 en 75 kilometer kunnen tussen 9.00 en 12:00 uur
van start. De kosten zijn 6 euro voor
de 125 kilometer en voor de overige
afstanden 3 euro.
Voor meer informatie over de fietstochten kan gebeld worden met Jos
van Lith, tel 0297-321534 of George Appelman, tel 0297-323827. Ook
op www.stgvzod.nl is informatie te
vinden.

Aalsmeer - De openingswedstrijd
van de Euro Rally Challenge en
de tweede ronde van het Rallyclinic Dutch Open is met een enorme
domper voor de door Wevers Sport
ondersteunde teams geëindigd. Op
de voorlaatste klassementsproef
ging de Ipatec Racing equipe René Kuipers en Bart Hissink hard van
de baan, waardoor de tweede plaats
van Erik Wevers, de verrassende negende plaats van Gert Huzink en de
sterke tiende plaats van Dennis Kuipers op slag alle glans verloor. John
Temmink kwam niet over het finishpodium omdat hij opgaf om zodoende René Kuipers naar het ziekenhuis
in Maaseik te kunnen vergezellen.
Kuipers’ navigator Bart Hissink werd
overgebracht naar een ziekenhuis in
Genk waar hij nog steeds verblijft.
Aan de kop van de wedstrijd speelde zich de hele dag een secondenstrijd af tussen Erik Wevers en Jalmar van Weeren met de Belgische
topfavoriet Patrick Snijers. Snijers
woont weliswaar midden in het rallygebied, maar hij kon nog nooit zegevieren in Bocholt en ook zijn laatste zege in een wedstrijd van het
Belgisch kampioenschap dateerde
al weer van 2003.
Wevers opende het beste, maar de
voorsprong werd nooit groter dan
15 seconden. Toen de wind ook nog
eens afzwakte, bleef het opgeworpen stof op de onverharde maaskiezelwegen rondom Bocholt lang
hangen. Tijdens de tweede passage op de langste proef van de wedstrijd (Beek Bree van 22 kilometer) liepen Wevers en van Weeren
zo veel in op de voor hen gestarte
Jasper van den Heuvel, die even het
struweel had opgezocht, dat Wevers
op het laatste onverharde stuk van
zijn gas moest omdat hij niets meer
zag door het stof van Van den Heuvel. “Dat kostte me zeker een seconde of vijf”, liet Wevers weten op de
service. Daar voorzagen zijn mon-

teurs het team van Patrick Snijers
van een turbo en een intercooler
voor de Subaru Impreza WRC S12.
“De strijd moet op de proeven beslecht worden, niet omdat Patrick
door een technisch mankement aan
de kant moet”, was Wevers kort over
de uitleenactie. De Sezoens Rally
werd beslist op de voorlaatste klassementsproef. En dat was opnieuw
de 22 kilometer lange proef Beek
Bree die in meerdere opzichten een
scherprechter bleek. De wind was
nog verder afgezwakt waardoor het
stof nog langer bleef hangen. Wevers en Van Weeren wilden vol voor
de winst gaan en gaven alles. Opnieuw kwamen zij in de laatste kilometers van de proef in het stof van
Jasper van den Heuvel terecht, maar
nu werd ook nog eens een rempunt
gemist. Het kostte Wevers meer dan
een halve minuut om de Focus weer
op het juiste spoor te krijgen, waardoor Snijers de leiding over kon nemen met 17,3 seconden voorsprong.
“Het is jammer dat de wedstrijd feitelijk beslist moet worden door het
feit dat Jasper met een Groep N
startnummer 1 moet hebben vanwege zijn FIA-B status. Daar kan hij
ook niets aan doen, maar het kost
ons de zege”, aldus Wevers. “We zaten vol op aanvallen. Ondanks meer
dan een halve minuut verlies, eindigen we die proef nog 14 seconden
sneller dan Jasper. Ik weet bijna zeker dat we de wedstrijd daar verliezen. Maar dat maakt allemaal niks
meer uit. Veel belangrijker is dat René en Bart niets overhouden aan
hun ongeval”, somberde navigator
Jalmar van Weeren na afloop. Op de
laatste klassementsproef riskeerden
Wevers en Van Weeren niets meer.
In de wetenschap van het zware ongeval van teamgenoten René Kuipers en Bart Hissink namen zij genoegen met de tweede plaats achter de winnaars Patrick Snijers en
Wim Soenens.

Familiefeest bij RKAV met
sixen toernooi en barbecue
Aalsmeer - Zaterdag 6 juni wordt
het voetbalseizoen bij RKAV afgesloten met een heus familiefeestje. Dat houdt in dat de hele familie mee kan doen aan diverse onderdelen. Vanaf 13.00 uur gaat gevoetbald worden, het zogenaamde sixen toernooi staat op het programma. Een team moet minimaal
met zijn zessen zijn om deel te nemen. Van het team mogen maximaal drie selectiespelers in het veld
staan, dames zijn eveneens welkom,
dus mix voetbal kan ook. En, als de
dames scoren, tellen de doelpunten dubbel. Vanaf 16.00 uur worden
de finales gespeeld. Dit omdat een
groep iets oudere voor de fietstocht
hebben gekozen en de eerste rond
genoemde tijd weer op het sportpark arriveren en nog kunnen genieten van het voetbal. De fietsrally is uitgezet in het rustige gedeel-

te buiten Aalsmeer. Vast en zeker
dat de deelnemers op plekjes komen waar ze nog nooit geweest zijn.
Dergelijke plekken vinden wordt
elk jaar moeilijker, maar ze zijn er
nog. Als na afloop van het voetbal
en fietsen de prijzen worden uitgedeeld, start heel langzaam de barbecue met professionele koks die er
zoals al jaren er een feest van maken. Ook de speler van het jaar zal
voor het voetlicht komen en gehuldigd worden als de beste van het
seizoen 2008-2009. Daarna, en ook
al op de achtergrond te horen, is het
woord aan dj Kees Markman, die al
jaren een vaste en zeer gewaardeerde vriend is op deze avond. Bij mooi
weer eerst nog even buiten en daarna kan binnen het feest voortgezet
worden. Rond de klok van 22.00 uur
vind iedereen het meestal wel welletjes en de Club van 100 ook.

Examens sportschool Wassanim
Aalsmeer - Op zaterdag 30 mei
hebben Katja van den Aardweg, Erik
Hartman en Rebecca Hartman hun
nieuwe graduaties behaald voor de
achtste en respectievelijk zevende
gup. Het was een uur lang zweten,
maar ondanks de zenuwen en de

warmte legden ze de test toch met
goed gevolg af. Deze groep traint
normaal op de donderdag van 20.00
tot 21.00 uur, op zaterdag trainen de
iets jongere kinderen van 13.00 tot
14.00 uur. Sportschool Wassanim is
bereikbaar via 06-51987470.
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‘Oude Veiling’
mag langer open

Weetjes uit de jaarstukken
2008 van de gemeente
Aalsmeer - De jaarstukken 2008
van de gemeente zijn afgelopen
donderdag 28 mei tijdens het beraad behandeld. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van
de beleidsvoornemens in de programma’s, wordt uitvoerig ingegaan
op de ontwikkelingen en uiteraard
komen de financiën, bezuinigingen
en investeringen aan de orde. De
jaarstukken zitten vol cijfers, maar
niet alleen cijfers uitgedrukt in geldbedragen.
De huisvesting van asielzoekers en
vluchtelingen valt bijvoorbeeld ook
onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente. De gemeente moet
voor 1 januari volgend jaar 42 personen huisvesten die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In 2008
is dit voor 12 personen gebeurd.
Nog meer weetjes: In de periode van
2005 tot en met augustus 2008 zijn
in Aalsmeer totaal 1.479 woningen
gebouwd. In 2008 is de oudbouw
van het gemeentehuis aangewezen
als gemeentelijk monument. Bovendien besloot het college het aantal gemeentelijke monumenten met
8 uit te breiden. Hiermee komt het
aantal gemeentelijke monumenten
op totaal 39. Onder rijksmonumenten vallen het Oude Raadhuis, begraafplaats Calslagen, de toren van
de Dorpskerk, de Watertoren en korenmolen De Leeuw.
Belastingen
De inkomsten aan OZB was in 2008
voor de gemeente totaal 5.970.477
euro, de inkomsten aan roerende

woon- en woonruimtebelastingen
waren vorig jaar 46.021 euro, aan
afvalstoffenheffing is een totaalbedrag geïnd van 3.057.028 euro en
aan rioolrecht totaal 2.071.151 euro.
De opbrengsten van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn overigens voor de gemeente geen ‘dikke
winst’. Helemaal niet zelfs, uitgangspunt bij beide heffingen is al enkele
jaren dat ze kostendekkend moeten
zijn. Gemeentes in Nederland mogen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. Geheel of
gedeeltelijke kwijtschelding wordt
verleend indien een belastingschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is de belastingaanslag te betalen.
Kwijtschelding wordt verleend voor
de OZB, RZB, afvalstoffenheffing,
rioolrecht, grafrechten en hondenbelasting. Voor de belastingaanslagen van het jaar 2008 zijn 271 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. Van de verzoeken is 81 procent (deels) toegekend en 19 procent afgewezen. Er is voor een bedrag van 50.901 euro kwijtschelding
verleend.
Aan- en verkopen
En tot slot de uitsmijter: In 2008 is
door de gemeente voor circa 2,4
miljoen euro aan grond en opstallen
aangekocht en is er voor ongeveer
5, 9 miljoen euro verkocht. Veruit het
grootste deel hiervan betreft bouwgrondexploitaties. Een bedrag van
circa 1 miljoen euro heeft betrekking op de verkoop van groenstroken en het afstoten van gemeenteeigendom.

Stichting de Binding organiseert:

Nationale Straatspeeldag
Kudelstaart- Op woensdag 10 juni aanstaande organiseert Stichting de Binding de Nationale Straatspeeldag in Kudelstaart. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie Veilig Verkeer
Nederland. Tijdens deze dag kunnen in heel Nederland kinderen veilig op straat spelen zonder rekening
te hoeven houden met het verkeer
op straat. Net als vorig jaar zal ook
dit jaar de Nationale Straatspeeldag zich afspelen in de Graaf Willemlaan/ Proosdijstraat. Voor iedereen is er weer van alles te beleven;
Mariëlle Buskermolen komt gezellig
dansen, de Bibliotheek gaat knutselen. Maar ook scoutinggroep TIFLO
komt broodjes bakken, en wordt geschminkt door ’t. Bij De Stempel van
Kinderhof Aalsmeer kunnen deelne-

mers meedoen aan een kleurwedstrijd. Her en der staan verschillende straatspelletjes, een luchtkussen en een groot doel waarop je met
ballen kunt schieten opgesteld. Ook
kan je mee doen aan de vuilniszakken modeshow. Kortom, genoeg te
doen voor jong en oud! De straatspeeldag begint om 14.00 uur en zal
tot ongeveer 16.00 uur duren. Vanaf 13.00 uur is een deel van de Graaf
Willemlaan en de Proosdijstraat afgesloten voor verkeer. Om deze dag
mogelijk te maken is er wel hulp nodig! Het gaat hierbij om helpen bij
spelletjes en activiteiten. Geïnteresseerd en beschikbaar tussen 13.00
en 17.00 uur? Neem dan contact op
met Lenneke Heijjer van Stichting de
Binding, via lenneke@debinding.nl.
Of bel even op dinsdag en woensdag naar 0297- 326326.

Zaterdag ‘strijden’ om startnummer!

Sportdag voor deelnemers
van junior pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni om
13.00 uur klinkt alweer voor de vijfde keer het startschot van de junior pramenrace. De junioren starten
bij het Stokkeland en zullen vanaf ongeveer 15.30 uur ook hier finishen. Het thema circus zorgt dit
jaar hoogstwaarschijnlijk opnieuw
voor leuke taferelen op het water.
Kijk dus niet vreemd op wanneer
er leeuwen, clowns of acrobaten op
een praam voorbij varen. De animo
lijkt dit jaar overweldigend te worden en bestaat uit vele teams van
verschillende verenigingen en scholen. De Nieuwe Meerbode roept de
teams op om leuke belevenissen
en/of verhalen met foto’s op te sturen. Dit kan via redactieaalsmeer@
meerbode.nl, met het onderwerp junior pramenrace. Inleveren kan tot
dinsdagmiddag 17.00 uur.
Inleveropdracht
Zoals de doorgewinterde pramenracers inmiddels weten is er ieder jaar
een inleveropdracht waarmee, naast
de prijs voor de snelste tijd, een geweldige prijs valt te verdienen. Dit
jaar is de opdracht aan alle teams
om een eigengemaakte circustent
te knutselen. Vervolgens kunnen de
deelnemers de gecreëerde circustent inleveren bij Wendy bij de controlepost De Zotte Wilg. Dus ga ge-

zellig met het hele team bij elkaar
zitten, laat vader en moeder lekkere
hapjes maken en knutsel een mooie
creatie in elkaar!
Sportdag
Voordat de jonge fanatiekelingen de
race om de eerste prijs kunnen beginnen, strijden ze op de sportdag
eerst om de beste startnummers. De
sportieve middag vindt aanstaande
zaterdag 6 juni plaats van 14.00 uur
tot ongeveer 16.00 uur bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de
Uiterweg. Bij slecht weer gaat de
sportdag gewoon door, omdat er
een leegstaande botenloods beschikbaar is gesteld om de sportactiviteiten alsnog uit te kunnen voeren. Nieuw dit jaar is dat iedereen
deze dag op de voet kan volgen door
in te loggen op website www.junior.
pramenrace.nl, waar alles te zien zal
zijn met een webcam. Uiteraard zijn
toeschouwers ter plekke ook van
harte welkom! Wel wordt verzocht
zo veel mogelijk met de fiets te komen aangezien de parkeervoorzieningen beperkt zijn. Teams kunnen
zich nog aanmelden voor de junior
pramenrace mits zij over een captain, een praam en een penta beschikken. Opgeven kan op de sportmiddag of per email: arnaud@pramenrace.nl.

Aalsmeer - Horecagelegenheid
De Oude Veiling aan de Markstraat
mag op vrijdag en zaterdag voortaan tot 2.00 uur open zijn. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met dit verzoek. Verruiming van de openingstijd houdt
echter wel in dat dan het horecaconvenant Aalsmeer 2002 ondertekend moet worden.

Renovatie RKAVveld start eind juni
Aalsmeer - Het college van B&W
is accoord gegaan met de renovatie van veld 3 van voetbalvereniging RKAV. Grontmij gaat het project eind juni uitvoeren. Het moge duidelijk zijn dat tijdens de zomermaanden het veld niet bespeelbaar is.

Zaterdag is het de Dag van de Bouw

Publiek welkom op project
omlegging Aalsmeer-Uithoorn
Aalsmeer - Het project N201, omlegging Aalsmeer en Uithoorn is
aanstaande zaterdag 6 juni tijdens
de Dag van de Bouw geopend voor
publiek. Het is voor bewoners uit
Aalsmeer en omgeving een bijzondere kans om het project van dichtbij te bekijken.
Bezoekers kunnen een kijkje nemen
in de tunnelbak bij de Ringvaart
en bij de werkzaamheden aan de
Aalsmeerderweg. Naast een rondleiding door de tunnel voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar, zijn
er ook activiteiten voor kleinere kinderen. Bezoekers kunnen zich tussen 10.00 en 16.00 uur melden bij de
hoofdkeet van de Alliantie N201 en
Combinatie Heijmans-Boskalis aan
de Aalsmeerderweg 141 of bij de
tunnel onder de Ringvaart aan de
Capronilaan 2a in Schiphol-Rijk.
Fietsroute
Speciaal voor deze dag is er een
unieke fietsroute van zo’n 20 kilometer uitgezet. Deze tocht leidt de
geïnteresseerden langs een deel

van het tracé van de nieuwe N201
in Aalsmeer en langs mooie plekjes in Aalsmeer. De route start bij
de hoofdkeet in Aalsmeer en eindigt
bij de tunnelbak in Schiphol-Rijk.
Bezoekers krijgen vervolgens een
rondleiding. Na afloop brengt een
pontje over de Ringvaart de bezoekers weer terug in Aalsmeer nabij
de hoofdkeet. Uiteraard is de tunnel ook los van de fietsroute te bezoeken. Hiervoor kan men vanuit de
hoofdkeet over de bouwweg naar
de aanlegsteiger lopen. Een pontje brengt bezoekers naar de overkant. Per auto direct naar de tunnel
in Schiphol-Rijk wordt afgeraden in
verband met beperkte parkeerruimte. In de tunnel is de rondleiding en
voor kinderen onder de 8 jaar vinden
naast de tunnel activiteiten plaats.
De Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
maakt onderdeel uit van de vernieuwing en verbreding van de N201
tussen de A4 en Amstelhoek. Dit is
een project van de provincie NoordHolland. De nieuwe weg verbetert
de bereikbaarheid, leefbaarheid en

de verkeersveiligheid in het gebied.
In het project wordt samengewerkt
met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Uithoorn.
Dag van de Bouw
De Dag van de Bouw is een initiatief van branchevereniging Bouwend Nederland en de 5.000 bij
haar aangesloten bouw- en infrabedrijven. De open dag is onderdeel
van de campagne ‘De Bouw maakt
het’ en heeft tot doel meer bekendheid te geven aan de vele positieve kanten van de bedrijfstak. Vorig
jaar kregen meer dan 110.000 bezoekers een indruk van het vakmanschap, de innovaties en de kwaliteit
van het werk.
Het succes van vorig jaar was de reden voor Bouwend Nederland om
nu voor de vierde keer de landelijke open dag te organiseren. Op
de website www.dagvandebouw.nl
staat het overzicht van alle projecten die op de Dag van de Bouw te
bezichtigen zijn.

Aanstaande zaterdag rond kazerne Zwarteweg

Brandweer, politie en VZA
organiseren veiligheidsdag
Aalsmeer - Na eerdere succesvolle
samenwerkingen tussen de brandweer, politie en VZA (ambulancepost) van Aalsmeer wordt de vijfde
Veiligheidsdag georganiseerd. Aanstaande zaterdag 6 juni wordt deze
dag gehouden op en rond het terrein
van de brandweer en VZA aan de
Zwarteweg. Om 10.00 uur wordt de
dag geopend door de burgemeester
van Uithoorn, mevrouw Groen. De
dag eindigt om 16.00 uur.
Aanleiding voor deze dag is om de
bewoners van Aalsmeer kennis te
laten maken met de hulpverleningsdiensten van Aalsmeer en de vrijwilligers te bedanken die bij de diensten werkzaam zijn. Alle bewoners
van Aalsmeer zijn van harte welkom op de Veiligheidsdag. De medewerkers van Brandweer Amsterdam-Amstelland en hun gezinnen

zijn hier ook voor uitgenodigd. De
hoogtepunten van deze dag zijn de
demonstraties, ongeval met beknelling waarbij de politie, brandweer en
ambulance zullen worden ingezet,
evenals de traumahelikopter en de
crashtender van brandweer Schiphol, een groot voertuig bedoeld voor
vliegtuigbrandbestrijding. Over het
hele terrein van de brandweer, politie en VZA zullen spectaculaire demonstraties plaatsvinden. Van
kinderspuitfestijn tot brandweerduikers. Ook zal de ‘Coolbox’ aanwezig zijn. Dit is een groot container waarin men het werk als brandwacht kan ervaren. Binnen in de
container zijn er felle lampen, rook,
verwarrende beelden, het uitvallen
van het licht, sirenes, gegil en andere geluiden, die de redder hinderen
om het slachtoffer (een verzwaarde

Blauwwitte Welpen van VVA
tweede bij Argon toernooi

Aalsmeer - Maandag, tweede
pinksterdag, was er nog een voetbaltoernooi voor de mini’s bij Argon
in Mijdrecht. De Blauwwitte Welpen
van VVA hadden zich daarvoor opgegeven en onder leiding van Kees
Korver werd er aangetreden in misschien wel voor de laatste keer in
het mooie blauwwitte tenue. Heel
het jaar is samen met Peter Wittebol en Kees Korver hard getraind
en naast een minitoernooi tegen de
jeugd van RKAV moest er nu dus
voor het ‘echie’ worden gevoetbald.
Kees nam de spelers eerst samen
voor de uitleg over het wisselen en
welke tactiek er moest worden gehanteerd. Het was met zijn allen
naar voren en met zijn allen naar
achteren, dan moest het wel gaan
lukken. Dat dit niet meeviel was wel
te zien in het score verloop, want
Aalsmeer moest eerst enkele goals
toestaan tegen de Legmeervogels. Maar het Aalsmeerse karakter
kwam boven en na een 1-4 achterstand werd uiteindelijk toch met 54 gewonnen. Zo die was in de pocket. De tweede wedstrijd ging helemaal om, want Montfoort had ook

zijn eerste partij gewonnen. Helaas
deze waren iets te sterk en scherper
in de afronding, waar Aalsmeer enkele grote kansen misten. 3-5 Was
de uitslag, jammer maar je moet
ook leren verliezen.
Helaas kwam de tegenstander van
de derde wedstrijd niet opdagen,
maar daar werd wat op gevonden.
De papa’s tegen de Welpen, dat is
ook een mooie finale wedstrijd. De
Blauwwitte Welpen bleken ook daar
de sterkste en er werd met 8-6 ge-

pop) te redden. De politie komt met
een waterwerper en diverse andere voertuigen. Ook zal de politiehelikopter langs komen en wordt een
op afstand bestuurbare minihelikopter gedemonstreerd. Politieinstructeurs laten een training van
politiemensen zien en leden van de
Bratra (brand- en traangas) groep
tonen hun vaardig- en mogelijkheden. U kent ze wel van ontruimingen van kraakpanden. Mocht u interesse hebben voor een baan bij
de politie, dan zijn er politiemensen
die u het een ander kunnen vertellen. Tot slot is er de mogelijkheid om
kentekens van auto’s gratis te laten
popnagelen, zodat verlies en diefstal niet meer mogelijk is. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de politie, brandweer en/of VZA
van Aalsmeer.
wonnen. Gelijk erop was de prijsuitreiking in de Argonkantine en
de Welpen konden de beker voor
de tweede plek ophalen. Natuurlijk
kregen ze ook allemaal een vaantje
en de Blauwwitte Welpen werden
middels een foto nog één keer vereeuwigt. Volgend seizoen gaan de
meeste van deze welpen over naar
de F-pupillen bij Jong Aalsmeer United. Daarvoor mogen ze in maand
juni op iedere woensdag nog trainen op het kunstgras bij RKAV om
samen met de F-ies van RKAV eens
samen te kijken wat voor vlees er allemaal in de kuip is. De eerstejaars F
spelen om 17.00 uur en de tweedejaars F om 18.00 uur.

Rijverbod voor
Uithoornaar

Uithoorn - Een 60-jarige inwoner
van Uithoorn is woensdagavond
27 mei aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol in zijn auto reed op de Admiraal van Ghentlaan. De man liep tijdens een alcoholcontrole tegen de lamp en moest
mee naar het politiebureau voor een
ademanalyse. Daar kwam hij tot een
promillage van 1,9. Dat is bijna vier
keer de toegestane hoeveelheid.
Naast het opleggen van een rijverbod werd het rijbewijs ingevorderd
en een proces-verbaal opgemaakt.

Braderie, muziek

Start feestweek
Rijsenhout!

Rijsenhout - Donderdag 11 juni
staat weer een gezellig braderie en
de jaarlijkse wielerronde in Rijsenhout op het programma tijdens de
feestweek. Dit jaar met een podium
wagen op de werf met dj’s en artiesten als Guus Bauer, de neef van
Frans, uit Hoofddorp die zijn nieuwste hit komt zingen. Verder aanstormend talent Rolf Wienk uit NieuwVennep en de kersverse band Shark
Bait. De nieuwe Nederlandse coverband-sensatie die vanaf deze
zomer steeds meer op verschillende podia dwars door het land zal
gaan toeren komt ook optreden in
Rijsenhout.
Venga Boys en de 3 J’s
In de zomer van 2008 startte Shark
Bait met bassist Tim Verwaal en
toetsenist Remon Rijper. Naar hun
idee was er een gat in de markt:
concerten van steeds populairder
wordende singers/songwriters als
Jack Johnson, John Mayer en Jason
Mraz raken binnen no-time uitverkocht en ook in de Nederlandse hitlijsten lijkt steeds meer plaats voor
dit soort teenslippermuziek. Maar,
een coverband die deze nummers
speelt bestond nog niet! Bovendien:
wat is er fijner dan muziek te spelen
die je als muzikant zelf ook het liefste luistert? Dus kom naar de braderie, de wielerronde en luisteren of
zelfs meezingen op de Werf in het
centrum. De feestweek in Rijsenhout start overigens vrijdag 5 juni met een karaoke-show, zaterdag
staat een lan-party op het programma en is in de avond een back to
the 90-s feest met op het podium
de Venga Boys en Two brothers on
the 4th Floor. Op zondag wordt een
kerkdienst, een motortoerrit, een
darttoernooi en een Amsterdamse
avond gehouden. Maandag staat
in het teken van een mini playbackshow, domineren en klaverjassen
en dinsdag worden senioren uitgenodigd naar de tent in het Konnetlaantje te komen en te genieten
van Paul Sellers en een shantykoor.
Woensdag vindt de kindermiddag plaats en ‘s avonds is een Hollandse avond gepland met optredens van Dario, de 3 J’s en op Hete
Koole. Vrijdag is er een kinderdisco
en geeft Redbull promotieteam acte de présence en zaterdag 13 juni tot slot is het familiedag met een
zeskamp, een tourrit met oude auto’s en in de avond optredens van
Whats Up Bob, Cooldown Café en
zanger Starkoo.
Voor meer informatie, aanvangstijden, kaartverkoop, etc.: www.feestweekrijsenhout.nl.

Blikseminslag in
boom Fortbocht
Kudelstaart - Tijdens de nacht van
maandag 25 op dinsdag 26 mei met
hevige onweersbuien is de bliksem ingeslagen in een boom in
de Fortbocht. Afgelopen donderdag is daarom een noodkap uitgevoerd. De boom bleek na inspectie niet meer gered te kunnen worden. Het verkeer is tijdens de werkzaamheden enkele uren omgeleid.
Hulpdiensten konden als nodig wel
passeren, maar dit is niet nodig geweest.
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Handbalcompetitie

FIQAS winnaar BeneLiga!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn in het Pinksterweekend in het Belgische Tongeren winnaar geworden van de Belgisch/Nederlandse (BeneLiga) handbalcompetitie. Na afloop van de Final Four
(met halve finales op zaterdag en finales op zondag) bleek de kersverse Nederlandse landskampioen ook
in dit grensoverschrijdende toernooi
de sterkste. Op zaterdag werd eerst
van de Belgische nummer 2, Initia
Hasselt, gewonnen, op zondag namen de Aalsmeerders sportieve revanche op Kras/Volendam voor de
verloren bekerfinale en mochten
zich de eerste Nederlandse winnaar
van de BeneLiga noemen. De wed-

strijd op zaterdag was niet de beste van FIQAS Aalsmeer dit seizoen.
Misschien toch ietwat vermoeid na
de zware wedstrijden om de landstitel kon Hasselt ruim een kwartier
aardig bijblijven (8-8). Daarna sloegen de Aalsmeerders voor het eerst
een gaatje via fraaie treffers van
Jarcha van Dijk en Jeffrey en Robin
Boomhouwer: 12-8. Vlak voor rust
werd het verschil zelfs nog iets groter via twee doelpunten vanaf de cirkel waar Serge Rink en Jarcha van
Dijk mooi werden vrij gespeeld door
Luuk Obbens; ruststand 15-10. Na
de pauze sloop er wat onzorgvuldigheid in het Aalsmeerse spel. Ballen
werden slecht afgespeeld en kan-

sen niet benut. Het gevolg was dat
de jonge Belgische ploeg haar kans
rook en langzaam maar zeker dichterbij kwam: via 17-14 naar uiteindelijk 18-18 na twaalf minuten spelen. Even later kwamen de Belgen
zelfs voor het eerst (en het laatst) op
voorsprong: 19-20 en dat noodzaakte trainer Alex Curescu om de tot
dan toe gespaarde Wai Wong tóch
in te zetten. Hij scoorde meteen de
gelijkmaker en ging zijn ploeg daarna voor in het slotkwartier.Mark
Roest zorgde weer voor een voorsprong, maar nog één keer kwam
Hasselt gelijk: 22-22. Daarna werd
binnen veertig seconden, via Serge
Rink en een break out van Jeffrey
Boomhouwer, opnieuw een voorsprong genomen: 24-22 en even later 25-23. Met nog ruim twee minuten op de klok klampte Hasselt toch
weer aan: 25-24, maar Mark Roest
bracht de marge weer op twee: 2624 en de wedstrijd was gespeeld. In
de hectische slotfase kreeg FIQAS
Aalsmeer nog te maken met twee
tijdstraffen, maar verder dan 2625 kwam Hasselt niet meer. FIQAS
Aalsmeer was door naar de finale,
waar het Kras/Volendam zou treffen
dat in de andere halve finale overtuigend van KV Sasja won.
Doelpunten halve finale: Jeffrey
Boomhouwer 8, Mark Roest 7, Serge
Rink 5, Jarcha van Dijk 3, Wai Wong,
Robin Boomhouwer en Luuk Obbens 1. De wedstrijd op zondag, van
FIQAS Aalsmeer tegen Kras/Volendam, was dus een herhaling van de
Nederlandse bekerfinale van twee
weken eerder en dus dé droomgelegenheid voor de mannen van FIQAS Aalsmeer om sportieve revanche te nemen. En die kans grepen
ze met beide handen aan. FIQAS
Aalsmeer schoot goed uit de start-

blokken, scoorde via Jimmy Castien
en Jeffrey Boomhouwer en kwam al
snel op een 7-4 voorsprong. Maar
na zeven minuten bracht Volendam, gestuwd door een vlot scorende Felix Janssen, de 7-7 op het bord.
Hierna hielden de Aalsmeerders de
boel achterin echter goed gesloten en konden in het tweede kwartier volop de snelle tegenval uitstpelen. Met een 17-11 ruststand leek
de wedstrijd dan ook gespeeld. Als
ultieme reddingspoging bracht Volendam Marco Beers nog in, maar
ook die wissel bracht weinig soelaas. FIQAS Aalsmeer kon immers
rekenen op Wai Wong en de schotkracht van Mark Roest. Nog één
keer kwamen de Volendammers in
de buurt: 23-20, maar binnen veertig seconden was het alweer 2520 en daarna wist de Nederlandse kampioen zelfs tien punten uit te
lopen: 31-21. Volendam probeerde
het nog wel, maar miste overtuiging
om het kunststukje uit de bekerfinale te herhalen en zo mocht aanvoerder Ruud Neeft uiteindelijk de BeneLiga wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van NHV-voorzitter
Henk van Vliet.
Afsluitende feestavond
Op vrijdag 12 juni vindt de afsluitende feestavond plaats van FIQAS
Aalsmeer in de kantine van sporthal
de Bloemhof.
Op deze avond, met dj Kees Markman én andere artiesten en verrassingen, wordt nog eenmaal de kampioen van Nederland én de BeneLiga gehuldigd, wordt afscheid genomen van de mensen die de club
gaan verlaten én wordt de banner
onthuld van de MVP (Most Valuable
Player) van het seizoen 2008/2009.
Mis het niet!

Afzwemmers behalen diploma’s
Aalsmeer - Op zaterdag 23 mei jl. is
een groots afzwemfeest gehouden
in zwembad De Waterlelie. Twee
zwemdiploma’s van het ZwemABC
werden afgenomen voor 148 kinderen van de zwemlessen. Er werd met
kleding gezwommen, door het gatenzeil gedoken, borst- en rugcrawl
gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. De kinderen
voor het A-diploma waren als eerste aan de beurt. De groep was verdeeld over twee keer 45 minuten
en alles verliep op rolletjes. Daarna
werd in twee groepen afgezwommen voor het B-diploma.
Gelukkig ging alles goed en dolblij
ging iedereen huiswaarts met het
felbegeerde diploma in de tas. Omdat een aantal kinderen er zaterdag niet bij konden zijn, is dinsdag
26 mei nog een klein afzwemfeestje gehouden voor 12 kinderen voor
hun A en B diploma. Ook zij zijn alle twaalf geslaagd. Het volgende afzwemfeest is op zaterdag 27 juni oor
de diploma’s A, B & C.
Het A-diploma is behaald door:
Rozemarijn Alderden, Bout aina Amezian, Nils Amorison, Femke Bakker, Wiaam Benmoussa, Luco
van Bergen, Maud van den Bergh,
Bram van den Bergh, Kiran Biesheuvel, Kaya Bosman, Zoë Dee,
Senna van Diemen, Madelief Dils,
Isabel van Dodewaard, Amir Elhadji,
Miquel van Es, Luna Eveleens, Sam
Eveleens, Robbert Fase, Bjorn Gorter, Tom Gorter, Joël Grinwis, Vincent
Groeneveld, Noam Grunsfeld, Jaimy den Haan, Ibtissem Yousra Hamiche, Kylian Helling, Gabriëlla van
der Heuvel, Yara Hogenboom, Matthew Daniel van Houte, Collin Houthuesen, Nine Ingelse, Thomas Ion,
Mick van der Jagt, Beant Kienstra,
Tess Kleijberg, Kaj van Klingeren,
Chris Jan Kluft, Thijs de Koning, Robinson Koster, Nick de Lang, Denise van Leeuwen, Nilas Jorn Meeder,
Alexander Meuldijk, Eamey Milsted,
Mara Monsanto, Zoë Nicoletti, Thiska Nijkes, Sam Noordam, Jessica

Noppert, Stelle Oelering, Lisa Olijerhoek, Michelle Oosterwijk, Zanefa Pietras, Thijs Plooij, Anika de Ree,
Stijn van Rijsse, Eva Schiere, Robin
Schrama, Rin Sumida, Djuna Sybrandy, Mika Velgersdijk, Katie Verhart, Cor Verhart, Donnie Verhoef,
Lennart Versteegh, Chimène Helena Viveen, Thom ter Voert, Duco
Vos, Berend Joseph de Vries, Luuk
Westerman, Jeffrey van der Wielen,
Joël van der Wilt, Brian von Winckelmann, Belle Zandbergen, Jurre
Zijlstra, Marit van der Zwan, Danny van der Zwart, Eline Rompelberg,
Erin Louise Price, Stijn Visser, Naomi Walraven, Gabriël Kornmehl, Yasmina Chidi, Jan Schreurs, Davey La
Gordt Dillié.
Voor B zijn geslaagd:
Elise Baas, Julia Anna van Beek, Katinka Beek, Dewi Been, Melle van
Berkel, Jamie Binnendijk, Linde
Boekraad, Anouk de Boer, Wessen
den Boer, Angelique Bolten, Yordi Braam, Rik Bras, Raphael Breurken, Tim Burger, Stijn Burgers, Sam
Buskermolen, Danny Buskermolen,
Martine Dekker, Nienke van Dok,
Neal Drigpal, Jelle Eigenhuis, Collin
Glebbeek, Floor de Groot, Fleur Hagedoorn, Bernt Hamstra, Sil Heemskerk, Mila Heida, Tom Huisman,
Stephan de Jong, Anna van der Keemel, Joëlle Keller, Emelie Kerstens,
Romée Kooijman, Tessa Kuil, Julia
Lemmerzaal, Joshua Maduro, Suze
van Mastwijk, Jikke van der Meer,
Michelle Meeuwissen, Rachelle de
Meij, Luc Lean Molenaar, Sem Jori
Molenaar, Maarten van Mourik, Tycho Nool, Iris Odijk, Niels Ottevangeer, Zion Overwater, Timo Julius Maarten Paling, Layra-Joy Ruitenberg, Marlon van Scheppingen,
Indy Sigling, Floor Stokkel, Tim Esli
Stroes, Larissa Veelders, Gwen Veld,
Lars Verhoeven, Lucienne de Waal,
Emma Westerbos, Stan Ronald Zürcher, Anna van der Zwan, Linde
Zwart, June van Zwieten, Igal van
Zwieten, Willem Hagenberg, Isabelle Kramer, Nia Allen, Miguel van Es.

Zomerstop bij schaakclub

AJ Keessen weer beste bij AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de laatste avond van het seizoen
2008/2009 voor schaakclub AAS.
Een seizoen dat als erg succesvol
mag worden beschouwd, zeker voor
het eerste team, dat promoveerde
en volgend jaar uitkomt in de eerste klasse van de landelijke schaakcompetitie, te vergelijken met de Jupiler League (eerste divisie) in het
voetbal.
En dat was een prestatie van het hele team, geen van de spelers onder
de 50 procent, maar ook weinig die
er echt bovenuit staken. Consistent
dus en daarmee win je kampioenschappen. AAS 2 kon goed meekomen gedurende het seizoen, had
zelfs nog een kansje voor het kampioenschap, maar de vierde plaats
in de promotieklasse van de Leidse schaakbond was ook solide te
noemen. AAS 3 had het wat lastiger in de eerste klasse LSB, maar
handhaafde zich toch, op de laatste speeldag.
De interne competities zag ook
veel strijd, zoals altijd. In het hardbevochten AAS Semi Open Kampioenschap werd de eerste plaats gedeeld door Jeffrey van Vliet en Ben
de Leur, die 5,5 punt uit 7 partijen

haalden.
Voor Ben een bekroning voor een
prima seizoen met flinke ratingwinst
als gevolg.
Op de derde plaats eindigden Paul
Schrama, Mark Trimp en Jasper van
Eijk. In de reguliere interne competitie was de eerste plaats voor AJ
Keessen die het hele seizoen niet in
gevaar was geweest en 16 uit 19 behaalde. Ben de Leur werd hier onbedreigd tweede met 8,5 uit 13, terwijl
Henk van Leeuwen met de vierde
plaats genoegen moest nemen, nadat Bob Feis net over hem heen was
gesprongen naar de derde plaats. In
de Superprestige (hiervoor tellen alle interne en externe partijen mee,
als ook de snelschaaktoernooien) was de eerste plaats in de Bgroep een prooi voor Bob Feis met
66,5 punt, voor Olaf Cliteur met 51
en Henk van Leeuwen met 44,5. De
A-groep werd gewonnen door AJ
Keessen met 103 punten, voor Ben
de Leur met 91,5 en Henk Noordhoek met 80 punten.
Voor meer informatie: AJ Keessen,
competitieleider, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, secretaris, tel.
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Bekerfinale én NK voor
jongens C1 FIQAS
Aalsmeer - De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer hebben het komend
weekend een druk programma.
Eerst spelen ze op zaterdag 6 juni
om 17.00 uur hun bekerfinale in de
afdeling Midden Nederland tegen
S.D.S.’99. En dag later, op zondag 7
juni, reizen ze naar Tilburg om deel
te nemen aan het Nederlands Kampioenschap voor C-jeugd. Op dat
NK zijn de Aalsmeerse jongens ingedeeld in een poule met Eurotech/
Bevo, v.d.Voort/Quintus en Dongen,
stuk voor stuk zeer sterke tegenstanders. De eerste wedstrijd is om
11.30 uur (tegen Quintus), om 12.20
uur meteen gevolgd door een treffen met Bevo. Om 14.00 uur staat
dan de laatste wedstrijd op het programma tegen Dongen. De jongens
gaan met een bus naar Tilburg en
die vertrekt tussen 8.30 en 9.00 uur
vanaf de Bloemhof. Supporters die
de ploeg willen aanmoedigen mogen gratis mee! Dus, gaan de C-jongens hun grote voorbeelden van heren 1 achterna?
FIQAS laat zich zien!
FIQAS Aalsmeer laat zich de afgelopen tijd nadrukkelijk zien in

Aalsmeer! De mannen van deze topsportvereniging onderstreepten hun
fantastische vorm door voor de negende keer het Nederlands Kampioenschap te veroveren in de laatste
van drie bloedstollende wedstrijden
tegen Eurotech Bevo uit Panningen
én winnaar te worden van de BeneLiga. Een aantal jeugdleden van
FIQAS Aalsmeer, ook ruimschoots
vertegenwoordigd in de hoogste regionen van hun leeftijdscategorieën,
heeft afgelopen vrijdag bij de C1000
van de familie Koster in de Ophelialaan nadrukkelijk van zich doen
spreken. In het kader van de door
C1000 uitgeschreven sponsoractie
“Spek de kas van je club” hebben
zij de klanten van de C1000 geassisteerd met het inpakken en naar
de auto brengen van de boodschappen. Natuurlijk in ruil voor de felbegeerde munten, waarmee zij de club
een mooie bijdrage kunnen bezorgen. Tegelijkertijd kon het publiek
kennismaken met handbal en zelf
ook een balletje gooien. Ben je geïnteresseerd geraakt, ga dan naar de
website www.fiqasaalsmeer.nl voor
een inschrijfformulier of bel met het
(jeugd)bestuur: 06-5318 4559.

Nick Smit terug bij AVA
Sinds deze week is Nick Smit opnieuw lid van Atletiekvereniging
Aalsmeer. Dat Nick al die jaren
niet stil heeft gezeten blijkt wel uit
zijn prestaties. Afgelopen zaterdag
30 mei nam hij deel aan de tweede
werpwedstrijd van AV Pec 1910 in
Zwolle. A-junior Nick wierp de speer
liefst 46.30 meter ver. Het AVA-bestuur verwacht het komende seizoen
mooi prestaties op de werpnummers
van Nick.

Sprietlopen over de Drecht

Atletiek AV Aalsmeer

Goede prestaties van Jordi
en Tomas in België
Aalsmeer - Bij internationale wedstrijden in het Belgische Duffel zijn
twee goede prestaties geleverd
door de AVA jeugdatleten Jordi en
Tomas Baars.
Bij deze door de wind behoorlijk beïnvloede wedstrijd kwamen beiden
uit op de 1.500 meter. Jordi liep een
aanvallende wedstrijd met flink wat
kopwerk, wat hij helaas in de laatste ronde wat moest bekopen. Toch

kwam hij nog uit op zijn tweede tijd
ooit, te weten 4.08.64 min., circa drie
seconden boven zijn persoonlijk record. Tomas liep in een voor hem net
iets te snelle serie waardoor hij al
vroeg in de wedstrijd alleen kwam
te lopen.
Toch wist hij zich nog kranig te weren en met een flinke eindsprint
kwam hij uit op zijn derde tijd ooit,
namelijk 5.10.28 min.

Vrijdag start zomercompetitie

Leimuiden - Op zaterdag 6 juni wordt het Sprietlopen over de
Drecht gehouden. Het Sprietlopen
begint om 14.00 uur. Inschrijven kan
die dag 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. Met sprietlopen worden over de Drecht twee
sprieten (houten palen) gelegd
van oever naar oever. De deelnemers, het liefst verkleed, lopen vanaf de Drechtkade over de paal naar
de overzijde. Deelnemers die droog
overkomen, gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk gaat het
natuurlijk allemaal om het behalen van dé eer van 2009 en om het
winnen van de wisselspriet! Een impressie van het evenement in 2008
is vinden op: http://www.youtube.
com/watch?v=awBtdfrUBLI
Sommige deelnemers bereiken zo

eenvoudig de overkant dat het een
stukje moeilijker voor ze gemaakt
wordt. De technische commissie
heeft al in 2006 een constructie uitgedacht waarbij de spriet een klein
stukje wordt opgetild met behulp
van een ketting en daardoor instabieler wordt. In 2007 is de sprietwip
uitgevonden. Dit jaar is wederom iets bedacht om de deelnemers
sneller in het water te krijgen. 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 verklede deelnemers bij de jeugd en de senioren.
Een jury beoordeelt de deelnemers
die zich mooi hebben verkleed. Het
evenement wordt begeleid door de
leden van het Duikteam Thamen uit
Aalsmeer. In verband met het Sprietlopen is de doorvaart van de Drecht
afgesloten. Het wegdek van de Tolbrug wordt voor 50 procent afgezet.
Het wegverkeer kan dus nog van
één rijstrook gebruik maken.

‘Opa Waas’, één van de bijzonder uitgedoste deelnemers van 2008.

Joran Donkers weer beste
snelschaker bij Schaakclub
Aalsmeer - Joran Donkers is opnieuw snelschaakkampioen van
Aalsmeer. Net als in 2008 wist Joran
het beste om te gaan met de korte bedenktijd en eindigde bovenaan. Dat ging echter alles behalve
gemakkelijk in het zware veld met
23 geduchte tegenstanders. Halverwege leek Jan Bosman nog de beste papieren te hebben voor de titel. Zonder puntverlies ging Jan aan
de leiding na vijf ronden aan de leiding, maar ineens bleek voor hem
de koek op. Door een drietal verliespartijen viel hij hard terug.
Hierdoor kregen Joran Donkers en
Willem Hensbergen de leiding. Beide liepen al vroeg tegen een verlies
aan, maar herstelden zich wonderbaarlijk.Najib Nakad was ondertussen aan een opmerkelijke opmars
bezig. Zoon Kamil traint en speelt
al het hele seizoen bij Schaakclub
Aalsmeer, nu was het moment voor
vader om zijn kunnen te tonen. En
dat deed hij. De ene na de andere
gevestigde topper werd door hem
verschalkt. Ook Koen Beentjes verraste vriend en vijand met zijn spel.
Koen had kortdurend het schaken
op een lager pitje gezet vanwege een verandering van baan. Vrijdagavond leek het er echter meer
op dat hij extra schaaktraining had
genoten. De een na de ander werd
door hem mat gezet. Toen de rook
eenmaal was opgetrokken bleek dat
Joran zich het meeste had uitgesloofd. Met 8,5 punten uit 10 partijen
is hij de terechte snelschaakkampioen. Willem Hensbergen kwam net
een half puntje te kort en eindigde
met het zilver. Najib Nakad speelde 7 punten bij elkaar en dat was
voldoende voor de derde plaats. Jan
van Willigen was de overtuigen-

de winnaar van de B groep met 5,5
punten. Goos Kaayk speelde duidelijk het eerlijkst.
Volgende week vrijdag start de
Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom, van beginner tot meester, van
jong tot oud, SCA-lid of huisschaker
of spelend bij een andere schaakclub. Men speelt twee partijen, één
keer met de witte stukken, één keer
met zwart, met een bedenktijd van
maximaal 45 minuten per persoon
per partij tegen een tegenstander
van ongeveer gelijke sterkte. De
aanvang is steeds om 20.00 uur.
Het is uiteraard niet verplicht om
alle vrijdagavonden mee te doen,
eens vrijblijvend één of enkele ronden meespelen mag ook. Locatie is
het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15, rechts naast de katholieke kerk. Voor meer informatie:
www.schaakclubaalsmeer.nl.
Jan van Willigen: duidelijk de sterkste
in de B groep!

Postduiven de Telegraaf

Weer eerste prijs voor duif
Cees van Vliet
Aalsmeer - Onder prima omstandigheden zijn afgelopen weekeind
twee duivenvluchten afgewerkt. Te
beginnen met Morlincourt op een
afstand van hemelsbreed 325 kilometer.
Er waren 290 duiven in de strijd. Het
werd een prachtige vlucht. Met deze wind en warmte komen de echte
kanjers naar voren.
Als dan ook de ‘forme’ aanwezig is,
blijft succes niet uit. Triomfator werd
de jaarling 08-5807247 van Cees
van Vliet. met een gemiddelde snelheid van net 70 kilometer per uur
werd de zoveelste eerste prijs van
het seizoen een feit.
De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. v. Leeuwen-v. Grieken. 3. Comb. v. Ackooy. 4. Comb.
Wiersma en Zn. 5. J. Vijfhuizen. 6.
G. v.d. Bergen. 7. M. de Block. 8. D.
Baars. 9. A. v.d. Wie. 10. J. v. Dijk. 11.
J. Kluinhaar en dr. 12. J. v. Duren. 13.
Th. v.d. Wie. 14. P. v.d. Meyden. 15. H.
Spaargaren.

Titanenstrijd in Bordeaux
De tweede vlucht werd vrijdagmiddag om 13.00 uur gelost in het Zuidfranse Bordeaux. Dit werd een echte
titanenstrijd. Op deze vluchten doen
alleen de specialissten van de lange adem mee. De eerste prijs werd
gewonnen door P. v.d. Meyden.
Over een afstand van 910 kilometer
kwam zijn duif aan een gemiddelde
snelheid van 50 kilometer per uur.
Dit geeft aan hoe zwaar het was.
De uitslag:
1. P. v.d. Meyden. 2. J. v. Dijk. 3. C.
v. Vliet. 4. J. Kluinhaar en dr. 5. H.
Spaargaren. 6. J. Vijfhuizen. 7. S.
Vonk. 8. G. v.d. Bergen.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan
5154 pnt
2. Oerlemans Confectie
4822 pnt
3. A.A. Sloopwerken
4545 pnt
4. Lasbedrijf v. Vliet
4330 pnt
5. Bosman Kassenbouw 4032 pnt
Aanstaande week de laatste vitessevlucht en de derde dagfond vlucht.

